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اإلهداء

أهدي هذا الكتاب إىل الزميلة والصديقة 

الدكتورة حمدة فرحات:

"كل النجاح والتوفيق لِك يف حياتك الِعلِْميَّة والَعَملِيَّة". 

د. أنطوان م. الرشتوين
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شكر وتقدير

أشــكر كل مــن ســاعدين بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة يف كتابــة هــذا الكتــاب وتحضــري الدراســة 

التــي أمتنــى أن تفــي بالغــرض وتصبــح مرجعــاً لجميــع الطــالب الذيــن يدرســون يف قســم علــم 

النفــس.

أشكر الله عىل إمدادي بالصرب والقوة والسالم، خالل تحضريي لهذا الكتاب.

ــيس  ــد نف ــيس ومرش ــايئ نف ــيل كأخص ــم يف عم ــن تابعته ــخاص الذي ــار لألش ــري والح ــكر الكب الش

ومســاعد نفيس–إجتامعــي.

الشــكر املوصــول لجميــع الدكاتــره "املعلمــني الصالحــني" يف الجامعــة اللبنانيــة، قســم علــم النفــس 

وأحــب أن أذكــر منهــم:

السيدة الدكتورة جويل هارون

السيد الدكتور يوسف العاقوري

أتقدم بجزيل الشكر للمعالجة النفسية والزميلة لآلنسة إستري بو أنطون.

كـــام أود أن أشـــكر الســـيد نيقـــوال ملـــيك والســـيدة دينيـــز واكـــد والســـيدة ديانـــا ديالنجـــي 

مســـاعديت  Centre Culturel Françaisعـــىل  الفرنـــيس  الثقـــايف  املركـــز  مـــن  كـــريك 

ــة  ــارشة يف كتابـ ــري مبـ ــارشة أو غـ ــة مبـ ــي بطريقـ ــي أفادتنـ ــية التـ ــب النفسـ ــدادي بالكتـ وإمـ
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هذا الكتاب كام ساعدتني يف عميل كأخصايئ نفيس وكباحث يف االختبارات اإلسقاطية.

أعــّرب عــن احرتامــي وتقديــري لــكل طــاليب يف قســم علــم النفــس – الجامعــة اللبنانيــة، كليــة اآلداب 

ــة فــرح خيمــي، ملســاعدتها وتفانيهــا  ــوم اإلنســانية – الفــرع األول. وأخــص بالشــكر الطالب والعل

للعمــل يف حقــل علــم النفــس، كــام أحــب أن أشــكر طــاليب األعــزاء: 

ــا ايب جمعــه – يــوال مــرواين – إحســان كــريك – روعــة ســيف الديــن –بتــول نعيــم – زينــب  ماي

طــراف – نــورا كــامل الديــن – رانــدا ســبليني – إرساء حمــدان – عايــدة ســبالين – الرا عنــداري 

ــا  ــا غانــم – زينــب ســلوخ – نرجــس عبيــد – فاطمــة أبــو طعــام – ســامح شــالح – ماي – جومان

الشــيخ – ريــم بــدران – زينــب قبــالن غايــا خلــف – مهــى عــوض – زينــب دكاك– محمــد فضــل 

اللــه– هيفــاء إبراهيــم – نديــن فتــوح – ريــم ســيباعي – مريــم خليــل. 

ــذا  ــة ه ــة وكتاب ــالً يف متابع ــجيعهم كان كفي ــاء ألّن تش ــاب واألصدق ــاص لألصح ــكر خ ــرياً ش وأخ

ــاً". ــم جميع ــكراً لك ــاب: "فش الكت

د. أنطوان موريس الرشتوين 

بريوت11نيسان2017
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مقدمة

ــم املوضــوع  ــار تفه ــيس هــو اختب ــارات اإلســقاطية، املوضــوع الرئي ــن االختب ــث م يف الجــزء الثال

 ، .Thematic Apperception Test – T.A.T ــة ــات أو املعــروف باللغــة اإلنكليزي للراشــدين- الت

طريقــة "مــوراي" – ورقــة تنقيــط "بيــّالك". 

ــار  ــات أي T.A.T. وهــي الحــروف األوىل لإلســم الشــائع لهــذا االختب ــار تفهــم املوضــوع الت اختب

وهــو: 

Thematic Apperception Test حيــث كلمــة Thematic تعنــي املوضــوع أو املحــو التــي 

تــدور حولهــا القصــة و كلمــة Apperception تعنــي إدراكاً لخــربات ســابقة، وكلمــة Test تعنــي 

اختبــاراً. لــذا اختبــار تفهــم املوضــوع هــو دراســة إدراك قصــة مــن خــالل صــور يقدمهــا الفاحــص 

(األخصــايئ النفــيس) للمفحــوص. 

يعتــرب هــذا االختبــار مــن أكــرث االختبــارات شــيوعاً (بعــد اختبــار رورشــاخ Rorschach) يف 

اإلســتخدامات الكلينيكيــة يف علــم النفــس العيــادي ولدراســة الشــخصية. 

ــة التــي وضعهــا العــامل  ــار ولهــذه الطريقــة التحليلي ــاب لهــذا االختب ولكــن ملــا كان تخصيــص كت

ــوراي"؟ "م

يف العيــادات النفســية، يرتكــز فيــه التشــخيص النفــيس عــىل مجموعة مــن األدوات التي يســتعملها 

االخصــايئ النفــيس لهــدف التشــخيص الدقيــق ثــم إختيــار العالج املناســب. 

وهـــذه األدوات التـــي تســـتعمل يف التشـــخيص، تختلـــف وظيفتهـــا، فمنهـــا مـــا يرتكـــز 

عـــىل املقاربـــات التحليليـــة وأخـــرى دراســـات القـــدرات العقليـــة أو املعرفيـــة. وطبعـــاً 

والالشـــعورية  الهواميـــة  والحيـــاة  الشـــخصية  لكشـــف  اإلســـقاطية  االختبـــارات  تـــأيت 
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للمفحوص وإبراز اإلنتاج اإلسقاطي وطبيعة العالقة بني املفحوص مبحيطه العائيل والعالئقي.  

إذاً االختبارات اإلسقاطية هي أداة مهمة يستعملها األخصايئ النفيس: 

لكشف الجوانب املختلفة (الخفية) من الشخصية.- 

لتشخيص الحاالت املرضية للفرد والسوية أيضاً. - 

ملعرفــة مــا هــي املشــاكل الواعيــة منهــا والالواعيــة التــي يعــاين منهــا املفحــوص - 

ومســاعدته لحلهــا. 

إلستخراج امليكانزمات الدفاعية .  - 

خالصــة، أهميــة هــذا الكتــاب تــأيت تفســرياً للطــالب الذيــن يتخصصــون بعلــم النفــس أو لألطبــاء 

الذيــن يتخصصــون بالطــب النفــيس. هــذا االختبــار هــو وســيلة مــن الوســائل النفســية لدراســة 

ــاص  ــل اإلختص ــن أه ــاعدة م ــب املس ــذي يطل ــور ال ــخصية الصب ــا ش ــف خباي ــخصية، ولكش الش

النفــيس. 

ولكن ما الفرق بني اإلسقاط واالختبارات اإلسقاطية؟ 

ــره.  ــض توت ــان لتخفي ــتعملها اإلنس ــة، يس ــة دفاعي ــزم وآلي ــو ميكاني ــيط ه ــكل بس ــقاط بش اإلس

واإلســقاط هــو "نقــل" عــىل اآلخــر الرغبــات  غــري املقبولــة إجتامعيــاً. أمــا االختبــارات اإلســقاطية  

فدورهــا التعبــري عــن "حيــاة" الفــرد، وعــن خرباتــه وميولــه املكبوتــة والالشــعورية. وهنــاك العديــد 

مــن األســاليب اإلســقاطية. فهــي ليســت فقــط محصــورة باختبــار أو اثنــني. ومــن أهــم األســاليب 

اإلســقاطية:

-  أســاليب التداعــي الحــر وفيــام يســتجيب الشــخص للمثــري بإعطــاء أول كلمــة تخطــر لــه، ومــن 

.Yung and Rapaport"أمثلتهــا تداعيــات الكلــامت عنــد "يونــغ" و "رابابــورت

 .Rotter "أساليب التكملة ومنها تكملة الجمل الناقصة عند "روتري  -

-  أســاليب التأويــل التــي تتطلــب مــن الشــخص أن يســتخلص تأويــال لــيشء مؤلــف مثــالً 



15

اختبار تفهم املوضوع حيث يبتدع الشخص حكاية مثرية عن الصورة التي يف البطاقة .

ــوي عــىل مــادة غــري منتظمــة  ــا بــيشء مــن اإلنتظــام البني ــي يقــوم فيه ــن الت -  أســاليب التكوي

 Laــز خــروف القــدم الســوداء ــار بقــع الحــرب الرورشــاخ" Rorschach: Ink test ، رائ مثــل "إختب

 Test de dessin de اختبــار رســم العائلــة ،Test de l’arbreاختبــار رســم الشــجرة ، patte noire

.famille

وبالرغــم مــن تكامــل اختبــار تفهــم املوضــوع مــع اختبــار "رورشــاخ" ولكــن يهتــم اختبــار تفهــم 

املوضــوع مبضمــون القصــة أوالً، ثــم يهتــم باملظاهــر الشــكلية بينــام اختبــار "رورشــاخ"، يهتــم أوالً 

باملظاهــر الشــكلية ثــم ينتقــل لإلهتــامم باملضمــون. 

يف الجــزء األول (اختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال يف العيــادات النفســية) ويف الجــزء الثــاين (دراســة 

وبحــث يف اختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال – الصــور اإلضافيــة) مــن كتــب "االختبــارات النفســية" 

(دار النهضــة العربيــة)، قدمنــا اختباريــن مهمــني جــداً لألخصــايئ النفــيس الــذي يعمــل يف العــالج 

ــار تفهــم املوضــوع لألطفــال – الصــور  النفــيس لألطفــال وهــام: تفهــم املوضــوع لألطفــال واختب

اإلضافيــة. ولكــن مــا هــي أوجــه التشــابه ومــا هــي أوجــه اإلختــالف بــني هذيــن االختباريــن مــع 

اختبــار تفهــم املوضــوع للراشــدين – التــات؟ 
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اختبار تفهم املوضوع 

لألطفال

اختبار تفهم املوضوع 

لألطفال – الصور اإلضافية

اختبار تفهم املوضوع (للراشدين)

أوجه اإلختالف

1 ـ تستعمل كأداة 

لفحص الطفل  نفسياً 

بشكل عام.

1 ـ تستعمل كأداة لعب 

وفحص مع األطفال خاصة 

األطفال ذوي اإلحتياجات 

الخاصة

1 ـ تستعمل نفسياً كأداة ولكن ال 

تكفي بل يجب أن تكون مرافقة 

مع اختبارات أخرى. لتأكيد نتيجة 

االختبار.

2 ـ عادة تكون 

قصص الكات 

قصرية وتركيبتها 

ضعيفة.

2-قصص الكات الصور 

اإلضافية قصرية جداً مع 

تركيبة ضعيفة.

2- تتحىل قصص التات مبعطيات 

تساعد من إكتشاف شخصية 

املفحوص. تركيبة القصص تكون 

حسب نضج اإلنفعايل والنضج 

الفكري للمفحوص.

3-عدم معرفة بعض أسامء الحيوانات ال يأخذ 

طابعاً مرضياً.
3 ـ جهل بعض 

محتويات القصة ميكن 

أن يكون دليالً قاطعاً 

إلضطراب نفيس. 

4 ـ يستعمل هذا االختبار إبتداًء من عمر 

الثالث سنوات.

4-يستعمل إبتداًء من عمر الرابعة 

عرشة سنة. 

5 ـ هذان االختباران ميكن متريرهام لجميع األطفال، 

فليس هنا أية قيود ثقافية مبا أّن األبطال هم من 

الحيوانات. 

5-بعض محتويات القصص ميكن أن 

يدل عىل إختالف يف الثقافة.
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أوجه الشبه

1 ـ تتميز هذه االختبارات بأنها أداة ممتازة لألخصايئ النفيس واملعالج النفيس والطبيب 

النفيس، إلكتشاف مزايا شخصية املفحوص. 

2 ـ تستعمل هذه االختبارات يف العالج النفيس ويف مساعدة املفحوص للتكلم عن مشاكله. 

3 ـ تهتم هذه االختبارات مبحتوى اإلستجابات من خالل تحليل ما يفكر به املفحوص. 

4 ـ تكشف هذه االختبارات عن دينامية مختلف العالقات بني األشخاص: أب – أم – طفل – 

رجل – إمرأة – مسنة... كام يدرس كيف تبنى هذه العالقات (عىل أية أسس: إيجابية– سلبية 

– غري واضحة...)

5 ـ تدرس هذه االختبارات العوامل الدينامية التي تتصل بسلوك املفحوص مع نفسه، مع 

عائلته، مع جامعته... 

ينقسم هذا الكتاب إىل قسمني: قسم نظري وآخر تطبيقي.

القسم النظري مؤلف من أربعة فصول وهي:

الفصــل االول عــن تاريــخ اختبــار تفهــم املوضــوع، وكيــف بــدأ العمــل بــه مــع العــامل "مــوراي" 

وكيــف وضــع "بيــالك" ورقــة التنقيــط التــي تســاعد مــن اكتشــاف الصبــور ومشــاكله التــي يعــاين 

منهــا مــع محيطــه القريــب والبعيــد عــىل حــد ســواء. 

ــات، كــام  ــار تفهــم املوضــوع– الت ــن درســوا اختب ــامء الذي ــاين ســيكون مخصصــاً للعل الفصــل الث

ــار.  ــر االختب ــط وســنتحدث عــن طريقــة متري ــة التنقي ســنتكلم يف هــذا الفصــل عــن طريق

ــار تفهــم املوضــوع كــام سنســتعرض عــدداً  أمــا هــدف الفصــل الثالــث فهــو تحليــل صــور اختب

ــار.  ــة إليضــاح هــدف وتحليــل كل صــورة مــن االختب ــرياً مــن األمثل كب
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يف الفصــل الرابــع ســنفّرس ورقــة تنقيــط اختبــار تفهــم املوضــوع حســب مــا وضعهــا "بيلـّـالك". يف 

هــذا الفصــل ســنفّرس كيفيــة تنقيــط القصــص التــي رواهــا املفحــوص. ولتوضيــح فكــرة التنقيــط 

نقــدم الكثــري مــن األمثلــة يف نهايــة الفصــل. 

القسم الثاين من الكتاب هو تطبيقي ومؤلف من فصلني هام:

الفصــل الخامــس مخصــص لدراســة حــال صبيــة تعــاين مــن الحالــة الحديــة بســبب مشــاكل كثــرية 

بــني والديهــا وتــّم إســتعامل اختبــار تفهــم املوضــوع للراشــدين، إكــامالً مللفهــا النفــيس. 

ــث  ــق. حي ــات، والقل ــم املوضــوع– الت ــار تفه ــو مخصــص لبحــث اختب ــا الفصــل الســادس فه أم

ــه  ــدوده ونتائج ــه، ح ــث، أهميت ــات البح ــاؤالت، فرضي ــد التس ــث: تحدي ــوع البح ــاول موض تن

ــته.  ــه ومناقش وتحليل

فقــد تــّم إســتعامل هــذا االختبــار لخمســني شــخصاً. ســنقوم بدراســة نفســية وبحــث عــن القلــق 

وعــدد األســئلة التــي ســألها املشــاركون بالدراســة خــالل متريــر االختبــار. 
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القسم النظري 
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الفصل األول
اختبار تفهم املوضوع، وأهميته يف العيادات النفسية

ينتمــي اختبــار تفهــم املوضــوع ملجمــوع االختبــارات التــي تســمح بدراســة الشــخصية والتشــخيص 

وفهــم الســري النفــيس للفــرد. فمــن خــالل كل صــورة مــن صــور اإلختبــار، يُطلــب مــن املفحــوص 

أن يتخيــل قصــة غنيــة  قــدر املســتطاع،  تأخــذ بعــني اإلعتبــار الحــارض واملــايض واملســتقبل، إضافــة 

ملشــاعر األشــخاص املندمجــني بالقصــة. ويتــم تحليــل االختبــار وفقــا للمحتــوى الظاهــر واملحتــوى 

الكامــن لــكل لوحــة. فاملحتــوى الظاهــر يصــف العنــارص األساســية املقدمــة يف الصــورة، واملحتــوى 

الكامــن لــه القــدرة عــىل تنشــيط  إشــكالية اللوحــة.

ميكــن تحديــد نوعيــة الســري النفــيس يف الرائــز باإلعتــامد عــىل ورقــة التنقيــط، التــي تعكــس نوعيــة 

العالقــة بــني الفــرد والعــامل الداخــيل للمفحــوص مــن جهــة وبينــه وبــني العــامل الخارجــي مــن جهــة 

أخرى.

تاريخية تقنيات إختبار تفّهم املوضوع . 1.1

ــاء،  ــق القدم ــامل اإلغري ــك أع ــا يف ذل ــخ، مب ــل التاري ــا قب ــخ اإلســقاطات إىل عصــور م ــود تاري يع

ــزة يف الطــني أو جمــر النــار، وتعليــامت  وتعليقــات ”دافنــيش“ عــىل الفائــدة الفنيــة لألشــياء املميّ

ــال التفســري الســحايب“.  ”شكســبري“ عــىل ”مث

فعـــىل ســـبيل املثـــال، يف القـــرن الخامـــس عـــرش نقـــل ”ليونـــاردو دافنـــيش“ إىل ”بوتيتشـــييل“ 

ســـينتج  الحائـــط،  عـــىل  باأللـــوان  مليئـــة  إســـفنجة  طـــرح  يتـــم  عندمـــا  إنّـــه  قولـــه 

بقعـــة مـــن األشـــخاص والحيوانـــات املختلفـــة وغريهـــا مـــن األشـــياء امللموســـة. وفـــّرس 
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”دافنيش“ هذه التصّورات كأنها إلهام فّني، حيث قال :

” ال تســتخف بنصيحتــي عندمــا أســديها إليــك بالرغــم مــن أنهــا قــد تظهــر مملـّـة عندمــا تحــّدق يف 

بقــع الجــدار، يف رمــاد النــار، يف الغيــوم، يف الطــني، وأشــياء مشــابهة : إذا فكــرت بهــا بدقـّـة ســوف 

تكتشــف فيهــا الكثــري مــن األشــياء الرائعــة. فهــي تثــري روح الرّســام ألشــياء جديــدة مــن خاللهــا 

ــن  ــة ع ــع مختلف ــخاص، أو يف مواضي ــات، أو األش ــارك، الحيوان ــع املع ــك يف مواضي ــواء كان ذل س

املناظــر الطبيعيــة أو األشــياء الغريبــة كالشــياطني أو مــا شــابهها، التــي تجلــب إليــك الفخــر. مــن 

خــالل أشــياء ال توصــف وإىل أجــل غــري مســّمى، تســتيقظ الــروح إلكتشــافات جديــدة “. 

ــج  ــئي النه ــة كمنش ــا الثق ــد أعطي ــذكاء، ق ــث لل ــار حدي ــا أول اختب ــرني“، مؤّسس ــه“ و”ه ”بيني

العلمــي للتقنيــات اإلســقاطية، باســتخدام بقــع الحــرب يف دراســة الخيــال البــرصي. كــام اســتخدم 

ــر. ــاس للفك ــىل الصــور كمقي ــال ع ــال األطف ــه“ و”هــرني“ ردود أفع ”بيني

ــار  ــّور اختب ــن ط ــالؤه أول م ــوراي“ وزم كان ”م

ــية،  ــرد“ النفس ــادة ”هارف ــوع يف عي ــم املوض تفّه

ــوراي“  ــان“ و”م ــه ”مورغ ــد وصف ــد أن كان ق بع

(1935). وقــد اختــري مصطلــح ”تفهــم املوضــوع“ 

يف ضــوء حقيقــة أن األشــخاص ال يدركــون فقــط 

بــل يقومــون برتكيــب قصــص للبطاقــات حســب 

(أندرســون  وتجاربهــم  شــخصياتهم  ميــزات 

 .(1999

دليـــل  يف  «مـــوراي»  بـــنّي  مـــا  وحســـب 

االختبـــار، فـــإن اإلجـــراء األصـــيل لتمرير هذا 

هرني موراي (1893 - 1988 )
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اإلختبــار، يتطلـّـب جلســتني ملــدة ســاعة تقريبــاً. يف كل جلســة، يتــم تقديــم عــرش بطاقــات. وهــذه 

ــن  ــب م ــع طل ــة م ــرث غراب ــّم اختيارهــا لتكــون أك ــة ت ــي تعطــى يف الجلســة الثاني ــات الت البطاق

األشــخاص أن يســتعملوا خيالهــم وذكــر كل مــا يخطــر عــىل بالهــم.

ــة:  ــادات الطبيّ ــقاطية يف العي ــات اإلس ــهر التقني ــن أش ــداً م ــوع واح ــم املوض ــار تفّه ــح اختب أصب

ــارا»  ــات إنتش ــرث التقني ــقاطية كأك ــور اإلس ــات الص ــا تقني ــك» (1896) وصف ــرزوت» و«بولي «اوب

وأوســعها التــي تســتخدم مــع األطفــال واملراهقــني. وجــد «بيوترســيك» و«كيلــر» (1984) أن هــذا 

االختبــار كغــريه مــن االختبــارات اإلســقاطية التــي يجــب أن يكــون علــامء النفــس مدربــني تدريبــاً 

عميقــاً ومهنيــاً قبــل إســتعامله. وقــد ذكــر «لوبــني»، «الرســني» و«متــارازو» (1984)،«ووتكنــس»، 

ــات  ــارات بــني التقني «كامبــل»، «نيربدنــغ» و«هوملــارك» (1995) عــن إســتمرارية إســتخدام اختب

ــات  ــوث والدراس ــم البح ــخاص. ويف تقيي ــاالت واألش ــن الح ــة م ــة متنّوع ــقاطية يف مجموع اإلس

ــل» (1987).  ــات «ريتي ــني الثقاف النفســية ب

كان هنــاك جــدل عــن التاريــخ األول الختبــار تفهــم املوضــوع عندمــا كانــت «كرســتيانا مورغــان» 

املؤلفــة الوحيــدة لــه يف املراحــل األوىل. وقــد تضّخــم الجــدل بســبب العالقــة الطويلــة واملتضاربــة 

بــني «مورغــان» و «مــوراي». وعــىل الرغــم مــن أن معظــم املؤلفــني ينظــرون إىل أن «مــوراي» هــو 

القــوة األوىل وراء اختبــار تفّهــم املوضــوع. هنــاك إتفــاق عــىل أن فكــرة اختبــار تفّهــم املوضــوع 

خرجــت مــن ســؤال طرحــه أحــد طــالب «مــوراي» الجامعيــني. فســألت الطالبــة، التــي كانــت أّمــاً 

لطفــل مريــض  قــد قــىض يومــه يف تشــكيل قصــص عــن الصــور يف املجــّالت، هــل هــذه الصــور 

ميكــن أن يتــم إســتخدامها يف اإلعــداد الرسيــري إلكتشــاف والغــوص يف خيــال الطفــل؟

ــاخ»،  ــار «الرورشـ ــن إختبـ ــل مـ ــوالً أفضـ ــى قبـ ــد تلّقـ ــوع قـ ــم املوضـ ــار تفّهـ ــاً، أن اختبـ حاليـ

يف املجتمـــع العلمـــي. وتجـــدر اإلشـــارة أيضـــاً إىل أن «تـــات» معـــروف مبســـاهامته غـــري 
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ــة تســتخدم يف مختلــف مجــاالت البحــث الشــخصية؛ مثــال ،  ــه تقنيــة هاّم ــة أيضــاً»، كون العيادي

ــد 1985، أ1961،  ــد» عمــل عــىل "رضورة اإلنجــاز" وشــخصية اإلنســان (مــاك كليالن «مــاك كليالن

ب1991). هــذه التطبيقــات العلميــة  أعطــت دقــة واســعة مــن خــالل إســتعامل ال«تــات» الــذي  

يســهل البحــوث مــن قبــل علــامء النفــس.

ــد  ــوع وق ــم املوض ــار تفه ــد اختب ــقاطية بع ــص اإلس ــات القص ــن تقني ــد م ــرح العدي ــّم ط ــذا ت ل

ــت:  تضمن

 اختبــار تفّهــم املوضــوع لألطفــال Childern Apperception Test – Animal الــذي أعــّده 

 Children  بيــالك“، مســتخدماً الصــور نفســها يف منــاذج شــخصيات برشيــة لألطفــال األكــرب ســّنا”

 Apperception Test – Humain (بــالك وهورفيــش 1966)؛ 

اختبار روبرتس اإلسقاطي لألطفال (ماك أرثر وربرتس 1982)؛ 

اختبار القدم السوداء (بلوم 1950)؛ 

اختبار تدوين قصة مصّورة (شندمان 1952)؛ 

أسلوب املدرسة اإلسقاطية (سولومان وستار 1968)؛ 

اختبار الصور املراجعة ”ميشيغن“(هوت 1980)؛ 

اختبار إسقاطي للمسّنني (ووك و ووك 1971)؛ 

التقنية اإلسقاطية للكبار (بالك وأبرام)؛ 

أخربين قصة (كونستنتينو، ملغادي وفازغز 1981)؛ 

اختبار تفّهم املوضوع لجنوب امليسيسيبّي (رتزلر، شاريك، وشودي 1980).

باإلضافــة، ”تــات“ نفســه قــد تعــّدل مــع الوقــت ألهــداف محــّددة مــن خــالل تعديــل مجموعــة 

ــلطة  ــل والس ــاكل العم ــائل كمش ــاه مس ــا تج ــف لتقييمه ــتطالع املواق ــل إس ــة مث ــور األصلي الص

ــّددة  ــة مح ــف لصف ــاس املكثّ ــن القي ــات“ يتضّم ــل ”ت ــن تعدي ــر م ــوع آخ ــون 1965). ن (هريس

ــد،  ــد“ ورشكاؤه (مــاك كليالن ــام بهــا ”مــاك كليالن ــة. الدراســات التــي ق ــل الجنــس أو العدواني مث

1985) بحاجــة لإلنجــاز مســتخدماً بطاقتــني مــن صــور ”تــات“ مبحــاذاة صورتــني أخريــني متثّــالن 

ــاة املفحــوص. موضوعــني عــن حي
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ــال»  ــمويل ث ــان» و«س ــتيانا مورغ ــق «كرس ــن طري ــة ع ــة فّنيّ ــّدت بطريق ــار، أع ــور اإلختب إّن ص

ــد  ــل والتعقي ــة التفصي ــة وإزال ــور األصلي ــالت للص ــان" بتعدي ــت "مورغ ــان 1995). وقام (مورغ

ــقاط. ــم واإلس ــة التّفّه ــادة إمكاني ــرتض زي ــن املف ــك م ــوض بذل ــادة الغم وزي

منــذ بدايتــه، «تــات» بقــي االختبــار األكــرث إســتعامالً» يف العيــادات. لقــد ولــدت عــّدة إختالفــات 

ــم  ــة يف مجــال تقيي ــار يســتمّر كأداة مهّم ــة، ولكــن هــذا اإلختب ــات العيادي جــرّاء البحــث والطلب

الشــخصيّة.

من كان هرني موراي؟. 1.2

ولــد هــرني ألكســندر مــوراي (13 مايــو 1893 - 23 يونيــو 1988) يف عائلــة ثريــة يف نيويــورك. كان 

لديــه شــقيقة أكــرب منــه ســناً وشــقيق أصغــر.

كانــت عالقتــه جيــدة مــع والــده، ولكــن كان عــىل عالقــة ســيئة مــع والدتــه، فعــاىن مــن اإلكتئــاب. 

ــازة  ــه كانــت ممت ــخ وكان أداؤه الجامعــي ضعيفــاً، ولكــن عالمت يف ”هارفــارد“، تخصــص يف التاري

ــا“ فتخصــص بالطــب،  ــّم نقلــه إىل جامعــة ”كولومبي يف كــرة القــدم والتجديــف واملالكمــة. ثــم ت

وحصــل عــىل شــهادة دكتــوراه. كــام حصــل عــىل ماجســتري يف علــم األحيــاء يف عــام 1919. عــىل 

مــدى العامــني التاليــني كان مدربــا يف علــم ”وظائــف األعضــاء“ يف جامعــة ”هارفــارد“. كــام حصــل 

عــىل الدكتــوراه يف الكيميــاء الحيويــة مــن جامعــة كامربيــدج يف عــام 1928.

ويف ســن الثالثــني، حدثــت نقطــة تحــول يف حيــاة مــوراي؛ بعــد ســبع ســنوات مــن الــزواج، التقــى 

ــه األوىل.  ــادرة زوجت ــد مغ ــن يري ــه مل يك ــا خطــريا ألن ــه واجــه رصاع ــان" لكن بـ"كريســتيانا مورغ

وأثــار ذلــك إدراكــه لالحتياجــات املتضاربــة، والضغــط الــذي ميكــن أن ينجــم عــن هــذا اإلنفصــال، 

والروابــط الدافعــة. حينهــا إلتقــى ”بيونــغ“ وكان معجبــاً ببدراســاته وبكتبــه، وكانــت نصيحــة هــذا 

األخــري ”ملــوراي“ بشــأن حياتــه الشــخصية هــي االســتمرار علنــا   مــع كال العالقتــني.
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ــدة  ــة ع ــوىل يف الجامع ــارد“. ت ــة ”هارف ــا يف جامع ــني عام ــن ثالث ــرث م ــوراي“، ألك درّس ”هــرني م

ــا: مناصــب منه

مدير عيادة ”هارفارد“ النفسية يف كلية اآلداب والعلوم.- 

أستاذ لعلم األعصاب يف كلية الطب.- 

ــج -  ــل مبنه ــيس وحلّ ــل النف ــطن“ للتحلي ــة ”بوس ــاء جمعي ــق إلنش ــد الطري ــام بتمهي ق

الشــخصية وتكويناتهــا وأقســامها. 

ــة  ــرب العاملي ــالل الح ــا. خ ــع تكاوينه ــان وجمي ــخصية اإلنس ــخصانية ودرس ش ــرياً بالش ــم كث إهت

الثانيــة، غــادر ”هارفــارد“ وعمــل كمديــر ملكتــب الخدمــات االســرتاتيجية وقــام بتحليــل شــخصية 

ــر يناهــز الخمــس والتســعني  ــن عم ــوي م ــاب الرئ ــن االلته ــوراي" م ــويف "م ــر“. ت ــف هيتل ”أدول

ســنة. 

اختبار تفهم املوضوع  وتحليل الشكل.. 1.3

منـــذ تطـــور اختبـــار تفهـــم املوضـــوع،  (مـــوراي 1938 وبيلـــالك 1945، هولـــت وشـــابري1958، 

ـــل  ـــاه تحلي ـــر تج ـــات النظ ـــت وجه ـــنت 1991) اختلف ـــنتوب 1970- 1971، ويس ـــال 1977، ش مورف

هـــذا االختبـــار اإلســـقاطي كـــام اختلفـــت النـــامذج املســـتخدمة لتحليلـــه.  هـــذا العمـــل كان 

ــني  ــنتوب“ واملتعاونـ ــع ”شـ ــزاً مـ منجـ

ال  ”اســـتعامالت  كتـــاب  يف  معهـــا 

 TAT“ يف العـــام 1990 . نذكـــر أنـــه 

ــوراي“ يف  ــرتاض ”مـ ــة كان افـ يف البدايـ

ـــة  ـــني القص ـــخ ب ـــدأ نس ـــنة 1938 مبب س

ــامل  ــيل. باإلجـ ــلوك الفعـ ــاط السـ وأمنـ

نقـــل  مبـــدأ  ”مـــوراي“  اعتمـــد 

القصـــة املحكيـــة واألمنـــاط املعتمـــدة 

عليـــه  يجـــب  كان  الســـلوك.  مـــن 

اإلنتظـــار حـــواىل عرشيـــن عامـــا تقريبـــا لـــيك يقـــوم بعـــض العلـــامء مـــن الواليـــات املتحـــدة 

ليوبولد بيلالك (1916 – 2002)
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األمريكيــة بالرتكيــز تدريجيــا عــىل شــكل الخطــاب مــع كتابــات ”شــابري“ و”هولــد“ (1958). واهتــّم 

هــذا االختبــار آنــذاك بعــدة نقــاط وهــي التاليــة:

ــم -  ــذي يتكل ــري اللفظــي للموضــوع ال تشــخيصات مــن خــالل التفكــري املنطقــي والتعب

ــه املفحــوص.  عن

دراسة التوجه النفيس – اإلجتامعي عند املفحوص.- 

دراســة توافــق بــني اإلشــارات الضمنيــة التــي قدمهــا املفحــوص يف قصصــه والتــي يجــب - 

أن تكــون متوافقــة إجتامعيــاً .

واعتــرب ”بــارت“ (1967) بــأن كل كلمــة يف اختبــار تفهــم املوضــوع لهــا معنــى تخضــع للمراقبــة 

مــن قبــل األنــا واألنــا األعــىل، فهنــاك قيــود واختالفــات تجعــل مــن هــذه القصــة مختلفــة عــن 

أخريــات بســبب التكويــن الشــخيص لإلنســان. وعنــد غيــاب التواصــل بــني الداخــل والخــارج (بــني 

ــة  ــة أو غريب ــة غــري عادي ــة)، ميكــن للمفحــوص أن يجعــل قصــة معين ــه ومشــاعره الخارجي حيات

مثــالً بســبب عــدم تالحــم األفــكار يف القصــة .

ــة  ــا وكيفي ــالل نوعيته ــن خ ــا م ــن تحليله ــة ميك ــأن القص ــنتوب“ (1971-1970) ب ــربت ”ش واعت

ــة إىل : ــة القص ــمت نوعي ــوص. وقّس ــل املفح ــن قب ــا م رسده

قصة متامسكة - 

قصة منطقية - 

قصة غري واقعية...- 

أمــا بالنســبة لنظريــة الروايــة القصصيــة الختبــار تفهــم املوضــوع، يتطلــب البنــاء املنطقــي وإدماج 

ــوص،  ــريويها املفح ــي س ــص الت ــة للقص ــبات الروائي ــببية. املكتس ــة والس ــة، املكاني ــاد الزمني األبع

يعتربهــا ”هســكينيه“ (1987) سلســلة ســلوكيات وأحــداث خاضعــة لقواعــد دقيقــة يف التواصــل. 

أمـــا بالنســـبة لحـــاالت ذهانيـــة  فتظهـــر يف القصـــص مـــن خـــالل كـــرس مســـار الفكـــر 
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ــا  ــى له ــر القصــص ال معن ــام تظه ــه. ك ــاك املفحــوص يف خطاب ــي، وارتب ــاك الزمن ــي واإلرتب املنطق

وتــرتاوح أحداثهــا مــا بــني الذهــاب واإليــاب باســتمرار، ومــن حيــث الشــكل واملضمــون، وميكــن 

ــيل  ــوص ( روس ــخصية املفح ــل ش ــال اىل داخ ــذا اإلنتق ــات ه ــن تداعي ــاءل ع ــص ان يتس للمتفح

.(1986

تُعتــرب ”فيــكا شــنتوب“ (Vica Shentoub) هــي مــن جــددت اختبــار تفهــم املوضــوع يف 

ــط،  ــة التنقي ــىل ورق ــيني ع ــني النفس ــن املحلل ــد م ــع العدي ــل م ــالل العم ــن خ ــينات، م الخمس

ــار. ــورة االختب ــالل ص ــن خ ــوص م ــة املفح ــىل رواي ــدًة ع معتم

ــور  ــاه ص ــتجابة تج ــر اس ــة يف تطوي ــات العقلي ــابري“ باآللي ــنتوب“ و ”ش ــن ”ش ــت كلٌّ م واهتم

االختبــار، كــام درســتا خصائــص ونوعيــة التواصــل بــني الفاحــص واملفحــوص وصــور التــات حيــث 

ــار للتواصــل بقــدر مــا هــو تفهــم باالرتبــاط مــا بــني  كانــت تعتــرب ”شــابري“ أن التــات هــو اختب

ــه. ــع املفحــوص وخيال واق

اختبار تفهم املوضوع واللغة. . 1.4

لــيك يكــون اختبــار تفهــم املوضــوع مفهومــاً مــن قبــل الفاحــص الــذي يحــاول وبشــتى الطــرق 

ــام أن  ــة األم للفاحــص. فيجــب عليه ــن اللغ ــه املفحــوص، يجــب أن يتق ــد أن يقول ــا يري ــم م فه

يعرفــا اللغــة األم ذاتهــا أو عــىل األقــل أن يتمكنــا  مــن اســتعامل لغــة مشــرتكة  يعرفهــا اإلثنــان.

فمثــالً إذا كان املفحــوص يتكلــم لغــة ال يعرفهــا الفاحــص، فيجــب عــىل هــذا األخــري أن يعتــذر مــن 

املفحــوص وأن يرســله إىل أخصــايئ عــىل علــٍم باللغــة املحكيــة مــن قبــل املفحــوص. 

أمـــا إذا كان املفحـــوص يتكلـــم لغتـــني مثـــالً العربيـــة واإلنكليزيـــة، وإذا كان الفاحـــص ال 

يعـــرف مـــن تلـــك اللغتـــني إال لغـــة واحـــدة مثـــالً العربيـــة، يف هـــذه الحـــال يقـــرتح الفاحـــص 

ــتعمل  ــة. وإذا اسـ ــة الثانيـ ــم اللغـ ــه ال يفهـ ــا أنـ ــط مبـ ــة فقـ ــتعمل العربيـ ــوص أن يسـ للمفحـ
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املفحوص بعضاً من الكلامت ، فيمكن لألخصايئ النفيس أن يطلب منه ترجمة تلك الكلامت. 

يف بعــض األحيــان، يخــرتع الشــخص املصــاب بالذهــان،  كلــامت ولغــة جديــدة، يف تلــك الحالــة، 

 .(Neologism) يجــب أن يتأكــد الفاحــص بــأّن اللغــة التي يســتعملها املفحــوص هي لغــة جديــدة

ــث  ــايف حي ــع ثق ــا أدوات ذات طاب ــات اللغــة توضــح أحيان ــايل حيثي ــة وبالت ــامم بالصياغ إن اإلهت

ــة  ــة، اجتامعي ــا اىل اختالفــات اقليمي ــي عــىل أساســها ميكــن إرجاعه ــة الت تظهــر التغــريات الفعلي

وتربويــة للموضــوع. تشــري هــذه التفاعــالت إىل أنــه، بغــض النظــر عــن تشــوهات خطــرية مثــل 

ــاف  ــد اض ــذا وق ــة. ه ــىل اللغ ــري ع ــا أي تأث ــون له ــن يك ــام، فل ــيزوفرينيا“ أو الفص ــامت ”ش الكل

"فرويــد" عــام 1917 يف كتابــه ”علــم نفــس الحيــاة اليوميــة“ (1901)، مبــدأ حتميــة الالوعــي يف 

ــري اللفظــي: التعب

ــة تســتحق  ــكالم او الكتاب ــق ال ــا عــن طري ــري عــن أفكارن ــرث دهــاًء ايضــاً، والتعب ”املحــددات األك

ــتخدم يف  ــي تس ــامت الت ــار الكل ــرار باختي ــا أح ــام أنن ــكل ع ــد بش ــن نعتق ــا. ونح ــا خاص اهتامم

التعبــري عــن أفكارنــا أو التــي تســتخدم لتمويــه الصــور. إن مالحظــة أكــرث دقــة تظهــر اعتبــارات 

ــي ميكــن أن  ــرب الت ــكار املخت ــا أف ــر مــن خالله ــار هــو وراء الشــكل. كــام  تظه ــذا الخي أخــرى له

ــا  ــاد عليه ــي يعت ــارات الت ــا يكــون غــري واٍع. الصــور والعب ــا م ــا عمــق مــن شــعور غالب يكــون له

ــادرا مــا تكــون غــري تافهــة “. الفــرد ن

حتميــة الالوعــي الــذي نعتقــد ان يكــون يف فعــل املوضــوع، يخضــع عــادة اىل منظمــة لشــخصيته. 

ــاك لهجــات مختلفــة ســوف تتحــدث عــن االســتخدامات املختلفــة  ــا ان هن ــد نتفــق متام بالتأكي

حســب املناطــق، الطبقــات اإلجتامعيــة، مســتويات التعليــم. أمــا التعبــريات اللفظيــة التــي نحتفظ 

بهــا يف اطــار العمليــات التــي:

مــــن -  اكــرث  اســايس  تعليــم  مســتوى  لديهــم  الذيــن  األشــخاص  لــدى  تحــدث 
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. (Merceron , Husain et Rossel 1985 ) الذين لديهم تعليم اعىل   
تتناسب بشكل متامسك يف بنية الشخصية (بياجيه 1967). - 

إكتشــفنا خــالل هــذا الفصــل عــن تاريخيــة التقنيــات اإلســقاطية التــي تعــود إىل مــدى بعيــد جــداً 

ــة إىل  ــادر، إضاف ــر الن ــن خــالل الطــني وجم ــيش" م ــامل "دافن ــق وأع ــع اإلغري ــدأت م ــا ب «عندم

تعليقــات "شكســبري" عــن مثــال التفســري الســحايب. وقــد ألقــي الضــوء هنــا عــىل «اختبــار تفّهــم 

املوضــوع» الــذي أّسســه "مــوراي" وزمــالؤه يف ضــوء حقيقــة أن األشــخاص ال يدركــون فقــط بــل 

ميكنهــم تركيــب قصــص لبطاقــات حســب ميــزات شــخصياتهم وتجاربهــم خاصــة أن هــذا االختبــار 

مينــح أهميــة لبنيــة الشــخصية مقارنــًة» مــع رورشــاخ. فاإلجــراء األصــيل لالختبــار يتطلـّـب جلســتني 

ملــدة ســاعة مــع عــرش بطاقــات تســتخدم يف كل دورة. كــام أن هــذا االختبــار أصبــح واحــداً مــن 

أشــهر التقنيــات اإلســقاطية يف العيــادات الطبّيّــة وميكــن اســتخدامه مــع املراهقــني واألطفــال كــام 

يســتخدم يف تقييــم البحــوث بــني الثقافــات. 

يف الفصــل التــايل، ســنتحدث عــن أســاليب اإلختبــارات اإلســقاطية وأهميــة وهــدف إختبــار تفهــم 

املوضــوع- التــات. كــام ســنتطرق عــن كيفيــة تطبيقــه والجــو العــام ومجــرى جلســتي متريــر التات. 
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الفصل الثاين
إختبار تفهم املوضوع، إختبار إسقاطي 

إعتــرب "فرويــد" بــأن اإلســقاط هــو أحــد أســاليب الدفاعيــة التــي اكتشــفها وهــو يشــري إىل هــروب 

ــو  ــية) نح ــة  أو الجنس ــلبية العدواني ــه الس ــه، (إتجاهات ــة لدي ــري املقبول ــع غ ــن الدواف ــرد م الف

اآلخريــن (...). وال يختلــف إســتخدام مفهــوم اإلســقاط يف اإلختبــارات الشــخصية اإلســقاطية التــي 

تظهــر للشــخص كمنبهــات غامضــة غــري محــددة املعــامل : بقــع حــرب رورشــاخ،  صــور إختبــار تفهــم 

ــه ســكر  ــد الل ــم، عب ــد الســتار إبراهي ــار تداعــي الكلــامت،... (عب املوضــوع، جمــل ناقصــة، إختب

2005 ص 167)

ــا  ــذ فيه ــي ينب ــة الت ــه ”العملي ــىل أن ــقاط ع ــيس اإلس ــل النف ــات التحلي ــم مصطلح ــرّف معج يع

الشــخص مــن ذاتــه بعــض الصفــات و املشــاعر و الرغبــات و حتــى بعــض املوضوعــات التــي يتنكــر 

لهــا أو يرفضهــا يف نفســه يك يوضعهــا يف اآلخــر“.

ــقاط  ــزل وإس ــرد بع ــا الف ــن خالله ــوم م ــة يق ــو عملي ــيس ه ــل النف ــة التحلي ــقاط يف نظري اإلس

مشــاعر ورغبــات يرفــض انتامءهــا إليــه عــىل املحيــط أو اآلخــر. يتفــق الباحثــون عــىل أن اإلســقاط  

ميكانيــزم نفــيس بــدايئ، عــادة مــا نجــده يف مــرىض العظــام أو املخــاوف املرضيــة.

ويســتخدم «اإلســقاط» يف الحيــاة اليوميــة بكــرثة كأن تقــوم قارئــة الفنجــان «بإســقاط» مــا بنفســها 

ــه  ــرأ ل ــذي تق ــا عــن أحــوال الشــخص ال ــوة لتعــرب به ــا القه عــىل الصــورة غــري املحــددة يف بقاي

الفنجــان، ولكنهــا يف الواقــع إمنــا تعــرب عــن «إســقاطاتها» عــىل الصــورة يف بقايــا القهــوة وكذلــك يف 

رؤيتهــا الخاصــة ألشــكال الغيــوم، واألشــكال غــري املحــددة. 
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اإلســقاط باملعنــى التحليــيل النفــيس املحــض يــدل عــىل العمليــة التــي ينبــذ فيهــا الشــخص مــن 

ذاتــه بعــض الصفــات واملشــاعر والرغبــات وحتــى بعــض املوضوعــات التــي يتنكــر لهــا، أو يرفضهــا 

يف نفســه، وبوضعهــا يف اآلخــر.                                            

ــته  ــرض دراس ــام 1895 ويف مع ــي ع ــد“. فف ــيس ”فروي ــل النف ــأيب التحلي ــوم ب ــذا املفه ــط ه يرتب

ــول  ــه ح ــب يف مقال ــد كت ــقاط، وق ــح اإلس ــرة مصطل ــد" ألول م ــتعمل "فروي ــام اس ــون العظ لجن

عصــاب مــا يــيل: ينمــو عصــاب القلــق عندمــا يشــعر األنــــا بأنــه عاجــز عــن الســيطرة عــىل اإلثــارة 

الجنســية الداخليــة، ولهــذا الســبب فهــو يســقط هــذه اإلثــارة عــىل العــامل الخارجــي. و يف عــام 

1896 وصــف ”فرويــد“ اإلســقاط بأنــه آليــة الدفــاع، هدفهــا إســناد النــزوات والرغبــات والعواطــف 

غــري املرغوبــة والتــي يرفــض الفــرد االعــرتاف بهــا يف نفســه إىل العــامل الخارجــي.

واســتطاع فرويــد أن يضــع محــاور االهتــامم الرئيســية لعلــم النفــس اإلســقاطي مــن خــالل تحليــل 

ــى لتداعــي  ــة“ ومــن خــالل املعن ــاة اليومي ــه ”ســيكوباتولوجيا الحي زالت اللســان lapsus يف كتاب

األفــكار والعــالج التنوميــي يف الهســترييا ومــن خــالل أواليــات الدفــاع. 

ــة الســلبية  ــم املكان ــذا الســبب نفه ــة وله ــدة طويل ــد مل ــدي لإلســقاط انتق هــذا التصــور الفروي

امللصقــة بفرويــد يف هــذا امليــدان. فاهتاممــه املوجــه بصــورة خاصــة نحــو علــم النفــس املــريض 

ــة يف هــذا املجــال.  ــكار مســاهمته اإليجابي ــم النفــس الســوي ســاهم يف إن وليــس نحــو عل

كان ”بلــالك“ Bellak مــن أوائــل الذيــن بيَّنــوا تعــارض التصــور الفرويــدي لإلســقاط مــع التقنيــات 

ــوم  ــل املفه ــي تفص ــرية الت ــوة الكب ــرز اله ــذي أب ــكيل“ Mikley ال ــل ”مي ــك فع ــقاطية وكذل االس

ــح.   التحليــيل لإلســقاط عــن املفهــوم القيــايس Psychométrique  لهــذا املصطل
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2.1 أساليب الروائز اإلسقاطية. 

ــن أشــهر  ــارات اإلســقاطية، م ــامل نفــيس ومتخصــص باإلختب ــدزي" Lindzey، ع ــف "لن ــرب تصني يعت

ــواع هــي: ــارات. ويقســمها إىل خمســة أن ــوع مــن اإلختب التصنيفــات لهــذا الن

هدف اإلختبارطريقة الفحصالنوع األول

أساليب التداعي

أو الرتابط

يطلب من املفحوص أن يعطي أول كلمة 

تخطر عىل باله لصورة أو جملة أو حتى 

كلمة أعطيت له. مثال: إختبار  «رورشاخ» 

Rorchach Ink Blot Test أو إختبار 

.Jung “تداعي الكلامت ”يونغ

1 - دراسة الشخصية     

   2 -  دراسة إضطراب الشخصية 

واإلضطراب اإلنفعايل 

لدى الفرد. 

األساليب البنائية 

أو اإلنشائية

ُم للمفحوص موقف يجب أن يعرب  يَُقدَّ

عنه من خالل قصة أو نشاط ذهني. 

 Thematic مثال: إختبار  تفهم املوضوع

 Apperception Test (TAT)

     1 - دراسة الشخصية 

    2 - إكتشاف ما هي الحاجيات 

النفسية من خالل 

دراسة ترصفات البطل. 

أساليب التكملة

ُم للمفحوص جمٌل أو قصص ناقصة  يَُقدَّ

ويطلب منه إلكاملها. مثال: «روتر» لتكملة 

 Roter incomplete sentences الجمل

blank وإختبار ”روزنزفيغ“ املصور لإلحباط 

 Rosenzweig picture frustration

لتكملة الحوار بني شخصني.

     1 -  التعبري عن املشاعر 

والحاجيات  النفسية. 

       2 - دراسة الخيال واملثريات 

اللفظية عند املفحوص.

3 - املشاكل وطريقة حلها.      

أساليب اإلختيار 

أو الرتتيب

يُطْلَُب من املفحوص إعادة  ترتيب  صور. 

 .Szondi tests «مثال إختبار «زوندي

1  - تشخيص األمراض   

2 - سامت الشخصية  
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هدف اإلختبارطريقة الفحصالنوع األول

األساليب 

التعبريية

يُطلب من املفحوص فن الرسم أو التمثيل 

كأداة للتعبري عن حياته اليومية. مثال:  

رسم املنزل والشجرة والشخص الذي 

وضعه «بَك» Buck، وأداء األدوار التمثيلية 

(السيكودراما) الذي ابتكره ”مورينو“ 

.Moreno

1  - كشف العمليات الذاتية    

لدى الفرد 

2 - التخفيف من القلق       

االنفعايل. 

3 -  التخلص من االنفعاالت      

والتعبري عنها.

2.2 إختبار تفهم املوضوع  هدفه وأهميته يف العيادات النفسية.  

إختبــار تفهــم املوضــوع هــو رائــز إســقاطي Projective Test يتألــف مــن مثــريات عــىل درجــة 

مــا مــن الغمــوض واإلبهــام أي الصــور التــي تكــّون هــذا اإلختبــار غــري واضحــة املعــامل. لــذا هــي 

ــع  ــل م ــة التعام ــه وكيفي ــاعره ودوافع ــخصيته ومش ــفًة  ش ــرد كاش ــن الف ــتجابات م ــتثري اس تس

ــا. املشــاكل وحلّه

ــزوات  ــخصية: الن ــية للش ــامت األساس ــض الس ــاف بع ــو اكتش ــوع ه ــم املوض ــار تفه ــدف إختب ه

ــام  ــة). ك ــادة الواعي ــي ع ــة (الت ــات االساســية املكبوت ــات والنزاع ــاالت واملشــاعر والرصاع واإلنفع

ــاب.  ــان) والعص ــية (الذه ــراض النفس ــلوكية واألم ــات الس ــار اإلضطراب ــذا اإلختب ــدرس ه ي

ــوص يف  ــره املفح ــا يذك ــكل م ــة. ف ــرى خاطئ ــة وأخ ــة صحيح ــد أجوب ــار، ال يوج ــذا اإلختب يف ه

قصصــه التــي يرسدهــا، لهــا دالالتهــا ومعانيهــا يف تفســري ســلوكه. ويهــدف إختبــار تفهــم املوضــوع 

كســائر اإلختبــارات اإلســقاطية، إىل إعطــاء صــورة شــاملة عــن الشــخص وقدراتــه العقليــة ومعــامل 

شــخصيته التــي تتضمــن خصائصــه االنفعاليــة واالجتامعيــة والدافعيــة.
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2.3 أهم أسس إختبار تفهم املوضوع.  

يعتــرب إختبــار تفهــم املوضــوع مــن اإلختبــارات اإلســقاطية، أعــده ”مــوراي“ وســاعده ”مورغــان“ 

(1935). يســاعد هــذا اإلختبــار يف اكتشــاف التكويــن الشــخيص عنــد املفحــوص مــن خــالل مواقف 

إنســانية غامضــة يســقط عليهــا املفحــوص مــن خــالل خرباتــه وحاجاتــه املاضيــة. 

كــام يوضــح الخيــاالت والتداعيــات الخفيــة ويكشــف اإلضطرابــات النفســية واملشــاكل اإلجتامعيــة 

– النفســية التــي عايشــها املفحــوص. (بــدر محمــد األنصــاري، 2000، ص. 585). 

ومن أهم أسس هذا اإلختبار: 

أوالً، يســاعد إختبــار تفهــم املوضــوع مــن خــالل إســقاطات الفــرد الكتشــاف وظائــف شــخصيته 

وأفــكاره واتجاهاتــه ومخاوفــه وأنــواع الــرصاع التــي يعــاين منهــا مــن الجانــب الواعــي والجانــب 

الالواعــي. 

ــه مــن خــالل تداعــي  ــار فرصــة التعبــري للمفحــوص عــن خواطــره وآمال ــاً، يتيــح هــذا اإلختب ثاني

ــة  ــل كيفي ــار، ب ــذا اإلختب ــة يف ه ــري صحيح ــة أو غ ــة صحيح ــاً ال أجوب ــاعره. وطبع ــكاره ومش أف

ــتجابات.  ــذه اإلس ــه إىل ه ــي تدفع ــة الت ــية والفكري ــه النفس ــور وإتجاهات ــتجابته للص إس

ثالثــاً، مبــا أن املفحــوص ال يعــي جيــداً هــدف وغــرض هــذا اإلختبــار، تقــّل كثــرياً احتــامالت تشــويه 

اإلســتجابات. وعــادة يكــون املفحــوص محمســاً جــداً لتأليــف قصــص تتحــدث عنــه بشــكل غــري 

واٍع. 

ــة عــن الشــخصية والكشــف عــن  ــدف هــذه األســاليب إىل الحصــول عــىل صــورة كلي ــاً، ته رابع

ــؤرشات  ــة وم ــاءة العقلي ــتوى الكف ــات ومس ــات والرغب ــول واالتجاه ــة واملي ــص االنفعالي الخصائ

ــوي.  ــق الالس التواف

خامســاً، إّن أســاليب إختبــار تفهــم املوضــوع تعكــس تأثــري كل مفاهيــم التحليــل النفــيس وخاصــة 

مفهومــي اإلســقاط والنــزوات الالواعيــة . 



38

2.4 تاريخية إختبار تفهم املوضوع. 

 ،" Christine Morgan يف 1935، بالتعــاون مع"مورغــان "Henry Murray نــرش "هــرني مــوراي

وجهــة نظــره األوىل حــول T.A.T ثــم حــدد شــكل هــذا الرائــز نهائيــا عــام 1943 وأصبــح يعــرف 

بإختبــار تفهــم املوضــوع. تقــوم هــذه التقنيــة عــىل إظهــار مجموعــة مــن الصــور إىل املفحــوص 

ودعــوة هــذا األخــري إىل رسد قصــص حولهــا يتــم إخرتاعهــا بصــورة إرتجاليــة. 

"مورغــان" الحظــت، بــأن هــذه الصــور تكشــف مكزنــات مهمــة للشــخصية مــن خــالل هيمنــة 

نزعتــني نفســيتني وهــام:

الوضع الحيايت الذي عاشه املفحوص وخرباته السابقة وإحتياجاته الحالية.- 

اإللتجــاء إىل عمليــات نفســية واعيــة وغــري واعيــة خــالل رسد القصــص وأحداثهــا إســتناداً - 

لحياتــه بشــكل مجمــل (طفولــة، مراهقة ورشــد)

ــه“،  ــانتوب“ و”برولي ــاش“، ”ش ــراي“، ”الغ ــني: ”دوب ــن الباحث ــدد م ــام 1954، ع ويف ع  

جــددوا إســتعامل  وتفســريات إختبــار تفهــم املوضــوع تحــت معايــري التحليــل النفــيس مــن خــالل 

درس ميكانيزمــات دفــاع األنــا املوجــودة يف كل قصــة. (صالــح معاليــم، 2002، ص. 1). 

2.5 أهمية إختبار تفهم املوضوع يف عيادات العالج النفيس.

ــه،  ــوص: عواطف ــد املفح ــية عن ــامت األساس ــف الس ــيلة لكش ــو وس ــوع ه ــم املوض ــار تفه إختب

ــية  ــات األساس ــار اإلتجاه ــىل إظه ــه ع ــز يف قدرت ــذا الرائ ــة ه ــن قيم ــدة . وتكم ــه املعق ورصاعات

للقمــع  (les tendances fondamentales refoulées) الــذي يعايشــها املفحــوص والــذي يرفــض 

االعــرتاف يف ســامته الشــخصية، أو غــري قــادر عــىل قبولهــا   ألنــه إمــا غــري واٍع لهــا وإمــا واع ولكنــه 

ينكرهــا.



39

كــام يســتخدم هــذا اإلختبــار يف أي دراســة شــاملة للشــخصية ويف تفســري اإلضطرابــات الســلوكية 

والعصــاب كإضطرابــات الشــخصية واكتشــاف مصــدر القلــق والتأكــد مــن ســامت الســلوك، وطبعــاً 

الذهــان كاألمــراض النفســية: الفصــام والبارانويــا عــىل ســبيل املثــال.

2.6 فاعلية إختبار تفهم املوضوع وأهدافه.

إن إســتعامل إختبــار تفهــم املوضــوع منتــرش يف مجــاالت الخدمــة النفســية املختلفــة. فأكــد هــذا 

ــل  ــع مســاعدة مدرســة التحلي ــن املفحــوص م ــات ع ــه يف الحصــول عــىل معلوم ــار فاعليت االختب

ــات  ــالل عملي ــن خ ــدي. فم ــل الفروي ــم التحلي ــة ومفاهي ــية املختلف ــات النفس ــيس والقياس النف

ــن األخصــايئ النفــيس مــن  اإلســقاطية وعمليــات التفكــري وأداء املفحــوص وســلوكه ... كل ذلــك ميكِّ

ــة أو الســوية التــي ينتمــي إليهــا املفحــوص واقــرتاح العــالج املناســب.  ــة املرَضي ــد الفئ تحدي

أما بالنسبة ألهداف اإلختبار اإلسقاطي، فيمكن التحدث عن ثالثة أهداف وهي التالية: 

ــة اســتثارة نفســية وتســتدعي  ــة اإلســقاطية وضعي ــل نفــيس :حيــث إن الوضعي أوالً، إعــادة تأهي

اســتجابة لالســتثارات العاطفيــة. ويعنــي ذلــك بــأن اإلختبــار اإلســقاطي، يجعــل كل مــا هــو ال واٍع، 

واعيــاً  لــذا ”يعيــش“ مــن جديــد املفحــوص إســتثارات ”حياتيــة“.

ــار  ــدف اإلختب ــي. يه ــيس العاطف ــوه النف ــار من ــية يف إط ــريورات النفس ــة الس ــم نوعي ــاً، تقيي ثاني

ــدى الفــرد. كــام يــدرس  ــري ل ــة وقــدرات التعب ــة النفســية الفردي اإلســقاطي إىل إظهــار الخصوصي

إختبــار تفهــم املوضــوع نوعيــة العمليــات العقليــة التــي يظهرهــا املفحــوص أثنــاء متريــر االختبــار.
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ثالثــاً، بنــاء نفــيس مــريض، والــذي يســمح بتصنيــف االضطــراب الــذي يظهــره املراهــق أو الراشــد. 

ــا  ــي تدخــل يف العــالج النفــيس. وهــذا مــن حيــث إنه كــام يســتعمل كوســيلة مــن الوســائل الت

تســمح لألخصــايئ النفــيس بجمــع معلومــات عميقــة يصعــب الحصــول عليهــا مــن خــالل املالحظــة 

ــات فحــص  ــب تقني ــات إىل جان ــإن اســتعامل هــذه التقني ــذا ف ــار ســالمل.  له أو مــن خــالل إختب

وكشــف أخــرى تســمح بوضــع مــرشوع عالجــي فعــال. يف هــذا املجــال يعتــرب اســتعامل التقنيــات 

اإلســقاطية مهــامً عندمــا يكــون هنــاك غمــوض يف اللوحــة العياديــة التــي يقدمهــا املفحــوص أو 

هنــاك مشــكل يف وضــع التشــخيص.

2.7 تطبيق إختبار تفهم املوضوع.

إن تطبيــق إختبــار تفهــم املوضــوع وتفســريه يحتاجــان إىل خــربة ومهــارة أكــرث مــام تحتــاج إليــه 

ــز اإلســقاطية  ــم النفــس عــىل الروائ ــب عل ــب طال ــن الســهل تدري ــة. وإذا كان م ــز املعرفي الروائ

واســتخدامها، فــإن تفســري نتائجهــا يتطلــب مترينــاً وتكــراراً للتامريــن، ليصــل األخصــايئ النفــيس إىل 

مهنيــة إســتعامل هــذا اإلختبــار. ويعتــرب إختبــار تفهــم املوضــوع ، مهــامً جــداً إلعتــامده يف كثــري 

مــن األبحــاث والدراســات النفســية والرتبويــة كأداة لجمــع املعلومــات.

ال ينطبــق هــذا الرائــز عــىل األطفــال األقــل مــن أربــع عــرشة ســنة. كــام ميكــن أن يكــون مقدمــة 

ــع  ــران م ــاخ يوف ــيس.  .T.A.T ورورش ــل النف ــيس أو التحلي ــالج النف ــالت الع ــن مقاب ــلة م لسلس

بعضهــام معلومــات إضافيــة للمعالــج النفــيس والتحليــيل خاصــة يف املشــاكل النفســية ذات طابــع 

اإلضطــراب الســلويك.

هــذه التقنيــة تتألــف مــن مجموعــة مــن الصــور حيــث يطلــب مــن الفــرد أو املريــض رسد قصــص 

ــات  ــا تكشــف املكون ــرياً م ــا كث ــم جمعه ــي ت ــه. إنَّ هــذه القصــص الت ــا  مســتعمالً مخيلت يؤلفه

الهامــة للشــخصية واكتشــاف الوضــع النفــيس للفــرد مــن خــالل الرجــوع إىل الخــربات واإلحتياجات 

املاضيــة الواعيــة أو الالوعيــة.

حســـب ”مـــوري“، يتـــم تطبيـــق 20 لوحـــة مـــن T.A.T يف حصتـــني ، إذ تقـــدم عـــرش يف 
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الحصــة األوىل و عــرش األواخــر يف الحصــة الثانيــة. وتشــمل هــذه اللوحــات صــوراً لرســومات تضــم 

شــخصاً أو أكــرث مــا عــدا بطاقــة واحــدة بيضــاء خاليــة مــن أي صــورة. 

أمــا بالنســبة للتعليمــة املقرتحــة مــن ”مــوراي“، يُطْلَــب مــن املفحــوص رسد حكايــة لــكل لوحــة 

. ويحــرص األخصــايئ النفــيس عــىل أن يكــون لــكل حكايــة بدايــة و نهايــة. ثــم بعــد اإلنتهــاء مــن 

كل مجموعــة مــن الصــور يقــوم الفاحــص (عــامل النفــس والطبيــب النفــيس واملحلــل النفســاين)  

بالتحقيــق ملعرفــة مصــدر القصــة والذكريــات الشــخصية، واألحــالم التــي لهــا داللــة.

   Henry“(1940) و”هرني Rotter “و كان قــد حــاول باحثـــون كثريون قبل "مــوراي" منـــهم ”روتــر

ــة البطــل يف  ــوا عــن نظــرة أهمي ــز «T.A.T » ولكــن دون أن يتخل ــر رائ (1956) وغريهــام لتطوي

القصــة. 

ــد «مــوراي» عــىل أن  الفاحــص يتقمــص ويســقط كل مشــاعره و«تاريخــه» املــايض عــىل  وقــد أكّ

ــه عــن حاجاتــه  الشــخص املوجــود يف اللوحــة، وهــذا مــا نســميه بالبطــل الــذي يعــربِّ مــن خالل

وطموحاتــه ، وصــوالً إىل أحالمــه التــي مل يحققهــا والتــي مــا زالــت مخذونــة  بشــكل واٍع أو غــري 

واٍع يف داخلــه. أمــا باقــي الصــور (محتوياتهــا مــن أشــخاص أو أشــياء) فتمثــل املحيــط الضاغــط 

ــن أال وهــام:  عــىل املفحــوص. لقــد اعتمــد ”مــوراي“ يف تحليــل الربوتوكــوالت عــىل بُْعَديْ

التحليل الشكيل وتحليل املحتوى. 

ومعلومـــات  وغنـــاه  تنظيـــم Organization األســـلوب  يـــدرس  الشـــكيل  التحليـــل 

حـــول نوعيـــة القـــدرات الفكريـــة للمفحـــوص. ويعنـــي ذلـــك دراســـة ”لغويـــة“ عـــن 

مـــن  نوعـــاً  هنـــاك  بـــأن  فنالحـــظ  إجتامعيـــاً.  واملقبـــول  املنطقـــي  القصـــة  محتـــوى 

لهـــا.  والنوعـــي  املعلومـــايت  واملحتـــوى  للقصـــة  املنطقيـــة  الدراســـة  بـــني  مـــا  الخلـــط 

ويتمحور تحليل املحتوى حول 5 نقاط:

1- الدوافع، العوامل الداخلية و السامت العامة للبطل.

2- قوة املحيط املؤثر عىل البطل.

3- عرض و تسلسل أحداث القصة.
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4- تحليل املوضوعات.

5- اإلهتاممات و األحاسيس.

بعــد هــذه الدراســات التــي يقــوم بهــا األخصــايئ النفــيس وزيــارة املفحــوص لــه،  يقــوم الفاحــص 

بدراســة حصيلــة (synthèse) النتائــج.

يتبــني أن طريقــة ”مــوراي“ تركــز عــىل حاجــات البطــل والوســط الــذي تطــور فيــه، باإلضافــة إىل 

الضغوطــات التــي يتعــرض لهــا، وردود أفعالــه واســتجابته لهــذه الضغوطــات. أمــا ديناميــة األنــا، 

ــز محــدودة، إىل أن  ــذا الرائ ــج ه ــت نتائ ــذا بقي ــوراي“، له ــيكولوجية ”م ــامم س ــَظ باهت ــم تَْح فل

عــرف T.A.T تطــوًرا يف ظــل أبحــاث أخــرى، أخــذت بعــني االعتبــار هــذه الديناميــة كــام ســرنى 

مــن خــالل طريقــة ”شــنتوب“ Shentoub يف الجــزء الرابــع مــن هــذه السلســلة.

2.8 جو اإلختبار.

ــارات  ــر اإلختب ــة متري ــالج وجلس ــة الع ــون جلس ــياً لتك ــب دوراً أساس ــاط تلع ــن النق ــد م العدي

ناجحــة. لــذا جــو العيــادة، مفروشــاتها، إســتقبال وابتســامة الفاحــص، وغريهــا مــن األمــور تلعــب 

ــار.  ــر اإلختب دوراً أساســياً يف نجــاح متري

وطبعــاً شــخصية الفاحــص، طريقتــه يف طــرح االســئلة، إنفتاحــه وتقبلــه للمفحــوص واإلســتبصار، 

ــص  ــني الفاح ــا ب ــاً م ــّواً وديّ ــق ج ــار ويخل ــالج واإلختب ــة الع ــص يف عملي ــاعد الفاح ــك يس كل ذل

ــوص.  واملفح

كام هناك عدة نقاط يجب أن ينتبه إليها الفاحص خالل مترير إختبار إسقاطي وهي:

تشجيع املفحوص الذي يشعر بقلق وخوف. - 

ــت آراؤه -  ــو كان ــى ل ــار (حت ــالل اإلختب ــه خ ــرتام آرائ ــوص واح ــات املفح ــم حاجي تفاه

مخالفــة آلراء الفاحــص).

بســـاطة -  يشء.  كل  ”مبعرفــــة“  والشــــعور  الفوقيــــة  عـــن  اإلبتعـــاد 

وديـــاً  وتجعلـــه  املفحـــوص  الفاحـــص  تقـــرب  والكلـــامت  الترصفـــات 
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أكرث خالل اإلختبار.    
عــدم إنتقــاد املفحــوص مهــام رسد، والتــرصف باالمبــاالة تجاهــه هــو تــرصف غــري مقبــول - 

إطالقاً. 

ــذا -  ــان يســتعمل الفاحــص جســده لعــدم قبــول فكــرة قالهــا املفحــوص. ل بعــض األحي

ــاه لحــركات الجســد. يجــب اإلنتب

ال يجب أن يؤثر الفاحص عىل املفحوص خالل رسده للقصص. - 

كتابة قصص املفحوص بشكل غري ظاهر لهذا األخري. - 

2.9 سري مجرى جلستَْي مترير اإلختبار. 

بعــد التعــرف عــىل املفحــوص وبنــاء عالقــة ثقــة بينــه وبــني الفاحــص، ميكــن لهــذا األخــري متريــر 

إختبــار تفهــم املوضــوع التــات عــىل جلســتني:

الجلســة األوىل: عــادة يجلــس املفحــوص مســرتيحاً (مســتلقياً ) عــىل أريكــة، بعــض األحيــان يفضــل 

ــوع  ــم املوض ــار تفه ــال (إختب ــاالت كاألطف ــض الح ــوص. يف بع ــره للمفح ــر ظه ــص أن يدي الفاح

لألطفــال) أو للذهانيــني، يفضــل أن يكــون املفحــوص جالســاً بقــرب الفاحــص. 

ــار  ــه تعليمــة اإلختب ــو علي ــاح، يتل ــأن املفحــوص مســرتٍخ ومرت بعدمــا يتأكــد األخصــايئ النفــيس ب

بشــكل بســيط وصــوت واضــح:

للمراهقني أو للراشدين متوسط  الذكاء والثقافة: - 

”ســتخضع الختبــار املخيّلــة؛ واملخيلــة شــكل مــن أشــكال الــذكاء. ســأريك بعــض الصــور، الواحــدة 

ــدر  ــىل ق ــاة ع ــة بالحي ــة مفعم ــا قص ــدة منه ــكل واح ــف ل ــك تألي ــيكون علي ــرى، وس ــو األخ تل

اإلمــكان. وتقــوم بتوضيــح ســبب هــذا الحــدث الجــيل يف الرســم، ووصــف مــا يحــدث يف هــذه 

ــة. ــم عــن الخامتــة يف الرواي ــّم تتكلّ ــه الشــخصيات ومــن ث ــر وتشــعر ب اللحظــة، ومــا تفّك

عــّرب عــن أفــكارك كــام تخطــر يف ذهنــك. هــل تفهمنــي جيّــًدا؟ لديــك خمســون دقيقــة 
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ــة. هــذه  ــكل رواي ــا ل ــايل تكريــس خمــس دقائــق تقريبً للتعبــري عــن الصــور العــرش. ميكنــك بالت

هــي الصــورة األوىل.“

للراشدين الذين يتمتعون بذكاء ضعيف لألشخاص املصابني بالذهان:- 

”يقــوم هــذا اإلختبــار عــىل رسد القصــص: ولــدّي هنــا بعــض الصــور التــي ســأعرضها لــك، ولــكل 

ــف قصــًة. أخــربين مبــا حــدث ســابًقا ومــا يحــدث اآلن، مــا تشــعر وتفّكــر بــه  صــورة، أوّد أن تؤلّ

ــًدا؟  الشــخصيات وكيــف ســينتهي ذلــك. ميكنــك اخــرتاع القصــة التــي تريدهــا. هــل تفهمنــي جيّ

حســًنا، هــا هــي الصــورة األوىل. لديــك خمــس دقائــق الخــرتاع قصــة. حــاول أن تقــّدم األفضــل.“

بعض املالحظات

1 ـ بعــد اإلنتهــاء مــن القصــة األوىل، نهّنــئ املفحــوص ثــم نذكّــره بالتعليــامت (إذا كان ذلــك 

ــامم،  ــريًة لالهت ــد مث ــك بالتأكي ــت قصت ــالً: «كان ــول مث ــه أن يق ــص بإمكان ــاً). فالفاح رضوري

ــد قمــَت  ــه، وق ــه والدت ــا اتّهمت ــي عندم ــرصّف الصب ــف ت ــول كي ــد نســيت أن تق ــك ق ولكن

بتعليــق حكايتــك. مل يكــن هنــاك خامتــة حقيقيــة. لقــد كرّســَت ثــالث دقائــق ونصــف لهــذه 

ــرص). حــاول أن  ــي ســترسدها أطــول (أو أق ــات األخــرى الت ــون الرواي ــن أن تك القصــة. ميك

ــة. » تقــوم باألفضــل بالنســبة إىل الصــورة الثاني

2 ـ بشــكل عــام، مــن األفضــل أال يقــول الفاحــص شــيئًا أو توجيــه مالحظــات قصــرية، عــىل 

ســبيل املثــال:

-”ما الذي أدى إىل هذا الوضع؟“

عىل أي حال، ال ينبغي أن ينجّر الفاحص إىل املناقشة مع الفرد.

ا أو غري مرتابطة، فيسأل: كذلك بإمكان الفاحص أن يوقف قصًة طويلًة جدٍّ
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- ”كيف انتهى ذلك؟ “

3- األشــخاص الذيــن يتمتّعــون بثقافــة بســيطة، والذهانيــون، هــم دامئــاً بحاجــة إىل التشــجيع 

للتعبــري عــن أنفســهم بحريــة.

 4- يف إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال، عنــد األوالد الذيــن ال يــرسدون قصصــاً، قــد يســتعمل 

األخصــايئ النفــيس  مبــدأ املكافــآت. فيقــول الفاحص:

ا“ ، أو -” سأقدم لك شيئًا ما إذا أخربتني اليوم بعض القصص الطويلة جدٍّ

- ”إذا سار األمر بشكل جيد، سأخربك يف النهاية قّصًة مشّوقة“، أو أيًضا

- ”مثّة مكافأة ملن يرسد أفضل القصص“.

ولكن هذا االسلوب ال ميكن إستعامله مع الراشدين التشجيع يكفي.

5- اســتناًدا إىل طــول القصــص التــي يخرتعهــا املفحــوص، يســتطيع الفاحــص أن يقيــس مهارته 

املعرفيــة. فبالنســبة إىل قصــص الراشــدين، يبلــغ متوّســط   طــول القصــة ثالمثائــة كلمــة.

ــة األوىل  ــني الجلس ــي ب ــل زمن ــل كفاص ــىل األق ــوم ع ــار ي ــرضوري انتظ ــن ال ــة: م ــة الثاني الجلس

ــة. والثاني

للمراهقني أو للراشدين متوسطي الذكاء والثقافة: - 

”إّن ســري العمــل اليــوم هــو نفســه كــام كان ســابًقا، ولكــن “يف هــذه املــرة ميكنــك إطــالق العنــان 

. ملخيّلتك

كانــت القصــص العــرش األوىل التــي رسدتهــا ممتــازًة، ولكنــك اســتقّريت يف الغالــب عــىل وقائــع 

الحيــاة اليوميــة. وأود أن أرى اآلن مــا أنــت قــادر عليــه، عندمــا تتوقّــف عــن النظــر يف الحقائــق 

اليوميــة وتطلــق العنــان ملخيّلتــك، كــام يف حكايــة أحداثهــا خياليــة، أو قصــة أو مجــاز. هــا هــي 

الصــورة األوىل. 

للراشدين الذين يتمتعون بذكاء ضعيف ولألشخاص الذهانيني:- 

ألن  املـــرة  هـــذه  يف  ســـهولًة  أكـــرث  األمـــر  ســـيكون  أخـــرى.  صـــوًرا  اليـــوم  ”ســـأريكم 
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ــض  ــم يل بع ــد رويت ــوم، لق ــك الي ــادة. يف ذل ــرث إف ــود واألك ــي األج ــا ه ــا هن ــي أملكه ــور الت الص

ــة. ــص الجميل القص

أريــد أن أرى اآلن إذا كنــت قــادًرا عــىل القيــام مبــا هــو أفضــل. حــاول أن تخــرتع مــا هــو أكــرث إثــارة 

مــن املــرة األخــرية كحلــم أو قصــة. ها هــي الصــورة األوىل.“

بعض املالحظات

1- خالل مترير لوحة رقم 16 البيضاء، يقول الفاحص:

«انظــر إىل مــا ميكنــك أن تــرى عــىل اللوحــة البيضــاء. تخيــل أّن هنــاك صــورة مــا، ِصْفهــا 

يل بالتفصيــل». وإذا فشــل الفــرد يضيــف الفاحــص:» أغمــض عينيــك و تخيّــل أمــرًا مــا».

ــا كامــالً ، يقــول الفاحــص: «واآلن، ارسد يل قصــًة حــول هــذا  عندمــا يعطــي الفــرد وصًف

املوضــوع.»

2- يتــم تشــجيع الفــرد عــىل التذكــري مبصــادر أفــكاره، والتذكّــر يف كل حالــة إذا كان املوضــوع 

يشــتّق مــن تجربتــه الخاصــة، وتجربــة أصدقائــه أو أقربائــه، أو قراءاتــه أو األفــالم التــي 

شــاهدها.

2.10 تدريب األخصايئ النفيس.

تبــّرص مهنــي، الثقافــة حــول الخــربة العياديــة، اإلهتــامم بالتحليــل النفــيس وباألحــالم والتدريــب 

عــدة أشــهر ملامرســة اإلختبــار وغريهــا مــن النقــاط األساســية إلســتعامل وتحليــل إختبــار تفهــم 

ــل األخصــايئ النفــيس. املوضــوع مــن ِقبَ

كام عىل األخصايئ النفيس أن يكون عىل علم باملعطيات األساسية التالية: 

جنس وعمر الفرد، 

معلومــات أساســية عــن الوالديــن: (إذا كانــا متوفّيــني أو مطلّقــني)، عمــر وجنــس أقربائــه، مهنتــه 

ووضعــه اإلجتامعــي. 
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2.11 تحليل املحتوى.

ــن خــالل  ــار م ــّرسَ هــذا اإلختب ــد فُ ــم املوضــوع. فلق ــار تفه ــل إختب ــرية يف تحلي ــاك طــرق كث هن

العديــد مــن الطــرق. والطريقــة األبســط هــي إســتخراج األفــكار مــن قصــص املفحــوص ثــم تحليــل 

املحتــوى مــن خــالل طــرق محكمــة وعلميــة تســاعد يف فهــم واســتيعاب املفحــوص. وهــذا املنهــج 

هــو األســهل للفاحــص ذي الخــربة العاليــة مــع التــات ومــع اإلختبــارات اإلســقاطية بشــكل عــام. 

ــرق  ــذه الط ــض ه ــات. بع ــص الت ــل قص ــرق لتحلي ــن الط ــد م ــنقدم العدي ــايل، س ــدول الت يف الج

ــة.  ــري معروف ــا غ ــة وبعضه معروف

تحليل القصةإسم العامل

«وايت» و«ستانفورد»

White and Stanford

إهتم هذان العاملان يف :

تسجيل  1  

وتحليل الحاجات والضغوط.  2  

«روتر»

Rotter

درس النقاط التالية يف القصص:

التامسك يف القصة.  1  

الحاجات.  2  

نهايات القصة.   3  

تكرار املوضوعات.  4  

الصياغة غري العادية.  5  

حّل املشاكل.   6  
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تحليل القصةإسم العامل

«موراي هرني»

Henry Murray

درس النقاط التالية يف القصص:

ــول  ــل (طـ ــاج املتخيـ ــوع اإلنتـ ــة ونـ كميـ   1  

القصـــة، املحتـــوى، الوضـــوح، األصالـــة، 

القصـــة...) يف  التنظيـــم  السالســـة، 

بناء اللغة (الفعل، الوصف، الكلامت،...)   2  

السمة السلبية والسمة اإليجابية يف القصة.    3  

العدوانية يف اللغة.   4  

رصاع واضح أو ضمني.   5  

محتوى إيجايب أو محتوى سلبي.   6  

«تومكينز» 

Tomkins

إهتم هذا العامل بالنقاط التالية:

أحالم اليقظة وعالقتها بالقصة.    1  

القلق.   2  

اإلكتئاب.    3  

«كورشني»

Korchin

فحص كورشني:

خصائص األبطال ونتائج القصص.   1  

ومجـــــاالت  الرئيســـية  املوضوعـــات    2  

األرسة والعالقـــــــــات اإلجـــتامعــيــة. 
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تحليل القصةإسم العامل

«وايت»

Wyatt

 قام بتحليل متغريات التات: 

وصف القصة.  1  

اإلدراك.  2  

اإلنحرافات عن اإلستجابات النمطية.  3  

اإلنحراف عن الذات.  4  

5  اإلتجاه الزمني.  

مستوى التأويل.  6  

جو القصة.   7  

الشخصية املحورية والفكرة الرئيسية.  8  

عالقات شخصية.  9  

«أرنولد»

Arnold

يرتكز التحليل عىل:

محتوى القصص.  1  

ــل، األم- ــخاص (األب-الطفـ ــات األشـ عالقـ  2  

( . . إلبـــن. ا

ـــات  ـــات والرصاع ـــاعر والترصف ـــة املش دراس  3  

 . كل ملشـــا وا

«روبني فاين»

Reuben Fine

وتستخدم  األشخاص.  بني  والعالقات  املشاعر  عىل:  ترتكز  طريقته 

قامئة مرجعية لتسجيل الدرجات عن وجود أو غياب املشاعر (الحب، 

القلق،...) والعالقات بني األشخاص والنتائج.   

«آرثر هارمتن»

Arthur Hartman

تحلل كل قصة عىل مقياس مؤلف من خمس وستني فئة. كل فئة 

تدرس خاصة معينة عن املفحوص. 

«روبري هولت»

Robert Holt

طريقة كلينيكية حيث من خالل القصص وتفسريها، يضع الفاحص 

الفروض املبدئية ومن خاللها يكتب موجزاً نهائياً لشخصية املفحوص. 

هذه الطريقة هي تحليلية. 
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تحليل القصةإسم العامل

Shapiro «دراسة وظائف األنا والعدوانية والقتال بني االشخاص وتفاعالتهم. «شابريو

«كليبانوف»

Klebanoff

دراسة حول فقدان الحياة، العدوانية، الضغوط الداخلية، املوضوعات 

اإليجابية... ويقوم الفاحص بالنسب املئوية لكل موضوع. 

«الساج»

Lasage 

السيكودينامية  األسباب  إكتشاف  اإلكلينييك بهدف  املنهج  يستخدم 

رصاعات  عىل  التحليل  ويرتكز  والذهانية.  العصابية  لالضطرابات 

املريض األساسية واألفكار الشاذة. 

     

وطبعــاً هنــاك طــرق أخــرى، كطريقــة «بيلــالك» و«مــوراي» (وزمالئهــام الباحثــني) والتــي تعتمــد 

عــىل تحليــل القصــص مــن خــالل حاجــات بطلهــا وقــوة البيئــة (الضغــوط) التــي يعيشــها هــذا 

األخــري. يــدرس بيلــالك القصــص التــي رسدهــا املفحــوص مــن خــالل النقــاط التاليــة:

1 ـ البطل 

وهــو الشــخصية التــي أثبــت الفــرد معهــا هويّتــه. معايــري األبطــال التــي يدرســها الفاحــص 

هــي التاليــة:

التفّوق (قدرة ومهارة)- 

الدونية- 

اإلجرامية- 

األفكار الغريبة- 

اإلنعزال- 

التبعية- 
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صفات القائد- 

وغريها...- 

2 ـ الدوافع، وامليول ومشاعر األبطال. 

تكمــن املهّمــة الثانيــة للفاحــص يف مراقبــة بدقــة مــا يشــعر بــه أبطــال القصــص، أو مــا يفكــرون 

ويقومــون بــه، ويالحــظ خصائــص نــوع الشــخصية أو املرض العقــيل، وكذلــك كّل ما يبدو اســتثنائيٍّا: 

ويتــّم بذلــك إدراك كل مــا هــو نــادر وفريــد أو كل مــا هــو اعتيــادي. وللتمكــن مــن متييــز مــا هــو 

اســتثنايئ، عــىل الفاحــص أن يتمتّــع مســبًقا بخــربة جديــة حــول الرائــز؛ ومــن الــرضوري أن يكــون 

قــد قــام بدراســة خمســني سلســلًة مــن القصــص عــىل األقــل. 

ــن  ــا قامئــة تضــّم مثــاين وعرشي ــل األبطــال نســتخدم عمليٍّ ــة ردات فع ــن أجــل وصــف وصياغ م

ــذي  ــا لتوجــه النشــاط أو الهــدف الشــخيص الفــوري (الدافــع) ال ــف وفًق حاجــة (أو نزعــة) تصّن

ــه. ــدف إىل تحقيق ته

ــف قــوة كل مجموعــة متنوعــة مــن االحتياجــات وكذلــك مــن االنفعــاالت التــي يظهرهــا  تصنّ

البطــل عــىل مقيــاس مــن 1 (واحــد) إىل 5 (خمســة)، وتكــون 5 العالمــة األعــىل بالنســبة إىل كل 

متغــري وكل قصــة. وتتشــّكل معايــري القــوة مــن: الحــدة واملــدة والــرتّدد واألهميــة يف األســلوب 

ــر طفيــف  ــه عــرض األحــداث. وعندمــا يظهــر متغــري مــا عــىل شــكل أث ــم في املحكــم الــذي يت

ــف  ــكل املكث ــني أّن الش ــة 1، يف ح ــه العالم ــى ل ــّدة)، تعط ــرف ش ــال ط ــبيل املث ــىل س ا (ع ــدٍّ ج

ــداالً  ــرث اعت ــكل أك ــرر لش ــتمر واملتك ــور املس ــف)، أو الظه ــب العني ــال الغض ــبيل املث ــىل س (ع

ــات  ــة 5. وإّن درج ــف بالعالم ــاجرة) يصّن ــتمر للمش ــعي املس ــل الس ــال فع ــبيل املث ــىل س (ع

ــة،  ــن قّص ــف العرشي ــد تصني ــذا بع ــات 2 و3 و4. وهك ــىل العالم ــل ع ــطة تحص ــدة املتوّس الح

 .(D) وهامــش التــوزّع ،(M) نقــارن املجمــوع يف كل متغــرّي بالعالمــة القاعديــة: املتوســط   املصّحــح
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3 ـ القوى الناشئة عن املحيط. 

ــار، سيتمّســك مبالحظــة الطابــع االســتثنايئ، والحــدة  عــىل الفاحــص أن يأخــذ التفاصيــل يف اإلعتب

والتواتــر، وتســجيل الغيــاب الكبــري لبعــض العنــارص املشــرتكة. وسيشــري بشــكل خــاص إىل األشــياء 

ــّم  ــا يف الصــور، ولكــن ت ــم متثيله ــي مل يت ــة (الشــخصيات األخــرى) الت ــات البرشي ــة والكائن املادي

اخرتاعهــا يف خيــال الــراوي. 

4 ـ النهايات.

 تقــوم عــىل مقارنــة القــدرات الخاصــة بالقــوى الصــادرة عــن البطــل والقــوى الناشــئة عــن البيئــة 

ــي  ــدرات) الت ــل والق ــىل التحم ــدرة ع ــرار، والق ــة، والق ــوة (الطاق ــدار الق ــا مق ــا. م ــة به املحيط

يظهرهــا البطــل؟ مــا مــدى قــدرة القــوى اإليجابيــة أو املفيــدة الناشــئة عــن البيئــة، مقابــل القــوى 

ــا  ــًة أم ســهلة؟ عندم ــي يســلكها البطــل صعب ــرب املســارات الت ــة؟ هــل تعت املعارضــة أو العدواني

يالقــي اعرتاًضــا، هــل يناضــل متســلًّحا بقــوة متزايــدة (عندمــا يتفاعــل) أو ينهــار؟ هــل يتســبّب 

البطــل باألحــداث أو يتحّملهــا؟ إىل أي مــدى يشــّغل القــوى املعارضــة أو يتحّكــم بهــا؟ هــل يقــوم 

ــا  ــا هــي رشوط نجاحــه: عندم ــة أم ســلبية؟ م ــا بصــورة إيجابي ــا؟ غالبً ــراه، أم يكــون ُمكرًَه باإلك

يســاعده اآلخــرون أو عندمــا يناضــل لوحــده؟ مــا هــي رشوط  إخفاقاتــه؟ بعــد ارتــكاب جنحــة أو 

جرميــة، هــل يكــون البطــل موّحــًدا كــام يجــب؟ هــل يشــعر بالذنــب، هــل يعرتف،هــل يكّفر،هــل 

يصلــح نفســه؟ أو تتــم معالجــة الجنحــة كــيشء مــن دون عقوبــة أو مــن دون عواقــب مؤســفة؟ 

مــا مقــدار الطاقــة التــي يوّجههــا البطــل ضــد نفســه؟

مــن خــالل اســتعراض مــن وجهــة نظــر البطــل، كل تفاعــل مــن التفاعــالت ”الضغــط الخارجــي- 

ــة  ــه، والدرج ــّم تحّمل ــذي يت ــاط ال ــدار األمل واإلحب ــم مق ــص تقيي ــىل الفاح ــدر ع ــة“، يج الحاج

ــة؟ ــات الســعيدة و الحزين ــاح والفشــل. ماهــي نســبة النهاي النســبية للنج

5 ـ تأويل النتائج.

العاطفيـــة  والحـــاالت  (الحاجـــات  األبطـــال  مواقـــف  أّن  عـــىل  األول  اإلفـــرتاض  يقـــوم 
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ــا إىل املــايض أو إىل املســتقبل  ــول إم ــول شــخصية الفــرد. وتنتمــي هــذه املي ــل مي واملشــاعر) متث

ــة أو الحــارضة أو  ــول املاضي ــذه املي ــا له ــا م ــري واٍع نوًع ــرد غ ــد يكــون الف ــّم اســتباقه. ق ــذي ت ال

ــاالت: ــم الح ــتقبلية. يف معظ املس

إما األشياء التي قام بها الفرد؛. 1

وإما األشياء التي كان يريد القيام بها أو حاول القيام بها؛. 2

وإمــا القــوى األوليــة مــن شــخصيته، والتــي مل يكــن واعيًــا لهــا متاًمــا، عــىل الرغــم . 3

مــن أنهــا قــد تكــون قــد ولّــدت أوهاًمــا أو أحالًمــا يف طفولتــه أو يف وقــت الحــق. 

ومن املمكن أيًضا أن متثّل يف الوقت عينه.

مشاعر ورغبات يشعر بها يف الوقت الراهن؛. 4

اســتباقات لســلوكه املســتقبيل، أمــرًا مــا قــد يريــد فعلــه، أو ســيضطّر عــىل القيــام . 5

بــه.

ــًة أو حــارضًة أو    ــوى ماضي ــل ق ــة» متث ــأن املتغــريات «الضغــوط الخارجي ــد ب ــاين يفي ــرتاض الث االف

مســتقبلية، مــن بيئــة الفــرد عــىل النحــو الــذي يراهــا. وترتبــط هــذه القــوى عــىل املســتوى الحــريف 

او الرمــزي:

إما بحاالت قد واجهها يف الواقع؛. 1

وإما بحاالت، يأمل بها أو يخاف منها، يتخيّل أنه واجهها يف حلم اليقظة أو املنام؛. 2

وإما بالوضع الحايل كام يراه، وقد تشري أيًضا الضغوط الخارجية، يف الوقت عينه:. 3

يخـــاف . 4 أو  مواجهتهـــا،  يف  يرغـــب  قـــد  يواجههـــا،  أن  يتوقـــع  حـــاالت  إىل   

بالرؤيـــا  الخارجـــي  الضغـــط  تأويـــل  تقريبًـــا  املمكـــن  ومـــن  ذلـــك.  مـــن 

واالنطباعـــات  الخـــاص،  عاملـــه  حـــول  الفـــرد  بهـــا  يتمتـــع  التـــي 
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التي سيعرضها يف تأويالته لحالة قامئة ويف توقعاته لألوضاع املستقبلية.   

مالحظة.

يجــب عــىل الفاحــص أن ينتبــه إىل: وصــف املوضــوع، والهيكليــة، واألســلوب، واللهجــة، ومســتوى 

ــري الشــفهي للقصــص، املــزاج، ومــؤّرشات النضــج العاطفــي،  ــارة والتعب ــة، وقــوة اإلث مــن الواقعي

وحــس املالحظــة، والعقالنيــة، والخيــال الجميــل والقــدرات األدبيــة والطالقــة اللفظيــة، والحــس 

النفــيس، وحــس الواقــع، واإلنغــالق- اإلنفتــاح، واســتقامة (الطبــع األخــاليف) املعرفــة، الــخ. ومــن 

ــري،  ــة. وإّن عــدم التوافــق بــني املوضــوع والتعب ــول الهوســية واإلكتئابي الســهل التعــرّف عــىل املي

وظهــور خالفــات بــني املشــاعر والفعــل يف النــص فضــالً عــن عنــارص أســلوب مبلبــل، تــدّل عــىل 

ارتبــاك عقــيل.

2.12 ورقة التحليل والتنقيط؟

تتألف إستامرة التحليل من خمس صفحات:

تحتوي الصفحة (1) عىل معلومات عامة عن املفحوص:

اإلســم، الجنــس، العمــر، تاريــخ التطبيــق، إســم املدرســة، (يســأل هــذا الســؤال فقــط 

ملفحــويص إختبــار تفهــم املوضــوع .C. A. T) املهنــة ، تــّم توجيــه املفحــوص مــن ِقبَــل، 

إســم الفاحــص / االخصــايئ النفــيس. وقــد تــّم إضافــة بعــض البنــود: عمــل األم وعمــل 

األب والدخــل الشــهري والشــهادة العلميــة للوالديــن.  

ثــم التقريــر النهــايئ عــن املفحــوص (تقييــم نفــيس – خالصــات وإســتنتاجات – خطــط 

نفســية): يقــرر األخصــايئ النفــيس بعــد تحليــل محتــوى القصــص التــي رواهــا الطفــل 

عــن الحالــة التــي يعــاين منهــا وطبعــاً خالصاتــه وتحليالتــه تكــون إســتنتاجية – فرضيــة. 
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 Feuille de Dépouillement abrégée de Bellak pour la notation et l’analyse du TAT et du CAT,

Copyright 1955 by  Leopold Bellak, M.A., M.D.
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الصفحة (2) من ورقة التنقيط مؤلفة من جدول كبري يحتوي عىل عرشة أبعاد، تساعد - 

األخصايئ النفيس لتحليل كل القصص التي رسدها املفحوص وهي التالية:

            1. املوضوع الرئييس.

            2. البطل الرئييس.

            3. الحاجات األساسية للبطل.

  4. مبدأ البيئة.

  5. الشخصيات يف القصص.

  6. رصاعات ذات معنى.

  7. طبيعة القلق.

  8. الدفاعات األساسية تجاه الرصاعات واملخاوف.

 9. قسوة األنا األعىل (مالءمة ردود األنا األعىل كام تظهر يف ”الجرمية والعقاب“).

   10. تكامل األنا كام تعرب عن نفسها.
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Feuille de Dépouillement abrégée de Bellak pour la notation et l’analyse du TAT et du CAT, 

Copyright 1955 by  Leopold Bellak, M.A., M.D.
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يف نهايــة الصفحــة (2)، يقــوم الفاحــص باإلســتنتاجات لــكل فئــة مــن الفئــات التــي ذكــرت لــيك 

يســتطيع األخصــايئ النفــيس كتابــة تقريــره عــن املفحــوص بشــكل موضوعــي وعلمــي بعيــداً عــن 

اإلســقاط الشــخيص واإلســتنتاجات الخاطئــة وغــري الدقيقــة. 

 Feuille de Dépouillement abrégée de Bellak pour la notation et l’analyse du TAT et du CAT,

Copyright 1955 by  Leopold Bellak, M.A., M.D.
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الصفحة (3) تحتوي عىل جداول القصص.- 

الصفحــة (4) امللخــص: بعــد أن يتــم تحليــل القصــص وتســجيلها يف املــكان املخصــص يف - 

الصفحــة (2 – 3) يكتــب الفاحــص تقريــره عــىل الصفحــة رقــم (4) معتمــداً تسلســل 

التحليــل بحيــث ترتبــط األبعــاد يف الصفحــة رقــم (4) مــع األبعــاد األساســية يف الصفحــة 

رقــم (1). 

مثــال يؤلــف البعــد 1 – 2 – 3 أساســاً لوصــف البنــاء الالشــعوري لشــخصية املفحــوص؛ 

ــامذج  ــه والن ــوم املفحــوص عــن بيئت ــد مفه ــان األســاس لتحدي والبعــدان (4 – 5) يؤلف

البرشيــة فيهــا، أمــا األبعــاد (6 – 7 – 8 – 9 – 10) فتحــدد ســامت شــخصية املفحــوص.

الصفحة (5) هي مخصصة للمالحظات عىل أي قصة أو أي بعد من أبعاد القصص.- 

ــوى  ــنقدم املحت ــام س ــوع. ك ــم املوض ــار تفه ــور إختب ــع ص ــتعرض جمي ــث، سنس ــل الثال يف الفص

ــة.    ــن األمثل ــد م ــع العدي ــكل صــورة م ــن ل ــوى الكام ــر واملحت الظاه
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الفصل الثالث
صور وأمثلة إختبار تفهم املوضوع: هدفها وتحليلها

َعــرَِف إختبــار تفهــم املوضــوع – التــات، تطــوراً عــرب الزمن، مــن ”موراي“ إىل ”شــنتوب“ و”شــابري“. 

ــاً  ــون إهتامم ــيني يهتم ــني النفس ــيني واملحلل ــني النفس ــيني واملعالج ــني النفس ــاً كل األخصائي حالي

خاصــاً باإلختبــارات اإلســقاطية وأهمهــا اختبــار رورشــاخ والتــات. 

يعــد الطبيــب البيوكميــايئ ”هــرني مــوراي“ هــو أول مــن أعــّد هــذا اإلختبــار اإلســقاطي والــذي 

نــرشه يف ســنة 1935 بالتعــاون مــع "مورغــان" وحــدد شــكله النهــايئ ســنة 1943.  

 Thematic التــات املوضــوع،  تفهــم  الصــور املخصصــة إلختبــار  الفصــل، ســنقدم  يف هــذا 

صــورة: لــكل  املخصصــة  والعمــر  الجنــس  حســب   ،  Apperception Test – TAT

Boy: B الصور مخصصة للصبيان ما تحت ال14 سنة.

Girl: G الصور مخصصة للفتيات ما تحت ال14 سنة.

Boy and Girl: BG الصور مخصصة للصبيان والفتيات ما تحت ال14 سنة.

Female : F الصور مخصصة فقط للبالغات (فوق ال14  سنة).

Male :M الصور مخصصة فقط للبالغني الذكور(فوق ال14 سنة). 

Male and Female :MF الصور مخصصة للبالغني من الذكور واإلناث.

Boy and Man: BM الصور مخصصة للصبيان والبالغني الذكور.  
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Girl and Female:GF الصور مخصصة للفتيات والشابات البالغات.

كام هناك عدد من الصور ال يتبعها حرف وهي مخصصة لكال الجنسني ولجميع األعامر: 

الصــورة 1، الصــورة 2، الصــورة 4، الصــورة 5، الصــورة 10، الصــورة 11، الصــورة 14، الصــورة 15، 

الصــورة 16، الصــورة 19 والصــورة 20. 

(لويس كامل مليكة، 2010، ص. 581). 

ولكــن تصنيفــات ”شــانتوب“ مختلفــة كل اإلختــالف عــن مــا قســمه ”مــوراي“. يف الجــزء الرابــع 

مــن هــذه السلســلة، ســنفّرس تقســيامت ”شــانتوب“. 

قبل البدء بوصف كل صورة بصورتها، يجب التوقف عىل املالحظات التالية: 

يف هــذا الجــزء ويف معظــم القصــص لــن نســتعرض (باإلجــامل) القصــة كاملــًة بــل مجزأًة. أ. 

ــزم  ــا يل ــة مــن املفحــوص ولكــن نضــع م ــن نعــرض القصــة كامل ــا ل ــك بأنن ــي ذل ويعن

وضعــه لــريّد عــىل الحاجــة. عندمــا ال نعــرض كل القصــة، ســنضع العالمــة التاليــة: (...)

يف جميــع األمثلــة التــي وضعــت يف هــذا الكتــاب، مل نذكــر أي إســم مــن أســامء ب. 

ــة  ــاً لخصوصي ــاب إحرتام ــذا الكت ــاركة يف ه ــم للمش ــّم إختياره ــن ت ــني الذي املفحوص

حياتهــم وخصوصيــة العمــل يف عيــادة العــالج النفــيس وطبعــاً إحرتامــاً لشــخصهم. 

ــس ج.  ــرّي الجن ــور أي مل نغ ــس الصب ــة لجن ــرت يف هــذا الفصــل، وفي ــي ذك ــة الت األمثل

ــص.  ــيس“ للقص ــيس- النف ــري- الجن ــوى ”الفك ــاء للمحت ــى أوفي ــيك نبق ل

املهـــم د.  مـــن  ألن  الـــوالدة  والشـــهر  الســـنة   : املفحـــوص  عمـــر  ذكرنـــا 

والكلـــامت  للقصـــة  فعلهـــم  وردة  األشـــخاص  عمـــر  بـــني  مـــا  املقارنـــة 
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ــا  ــوص ميكنن ــر املفح ــة وعم ــوى للقص ــالل املحت ــن خ ــة. فم ــرسد القص ــتعملة ل املس   

ــي  ــريف واللفظ ــري واملع ــور الفك ــد التط ــىل صعي ــات ع ــن الخالص ــري م ــتنتاج الكث اس

عنــده.  

حاولنــا إغناء كل صــورة بثالث أو أربع قصص رسدت من املفحوصني. ه. 

. و.  ــرسَّ ــي تَُف ــم الصــورة الت ــك رق ــي ذل ــا ”صــورة رقــم“ ويعن يف مقدمــة كل صــورة، كتبن

ــال: صــورة رقــم 1. مث

تحــت كل صــورة، نــص يوصــف الصــورة أي يوصــف بأحداثهــا الظاهريــة أي مــا داخــل ز. 

الصــورة مــن شــخصيات وأشــياء وتحــركات. 

ثــم يف مربــع يَُفــرسِّ املعنــى النفــيس والتحليــيل للقصــة وهــذا يســاعد األخصــايئ النفــيس ح. 

عــىل تحليــل مــا يــدور يف رأس املفحــوص. 

ثــم ســنقدم قصصــاً رويــت مــن قبــل املفحــوص (ثــالث قصــص). هــذه القصــص لهــا ط. 

ــارشة مــع الهــدف النفــيس للقصــة.  عالقــة مب

”زمن الرجع“ هو الوقت الذي استغرقه املفحوص لبدء رسد القصة.ي. 

” زمن إجراء اللوحة“ أي الزمن الذي استغرقه املفحوص لرسد كل القصة.ك. 

الصور التي استعملت يف هذا الكتاب مصدرها الشبكة العنكبوتية.
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صور إختبار تفهم املوضوع، حسب طريقة «موراي».

صورة رقم 1

محتــوى الظاهــر: صــورة صبــي واضــع يديــه عــىل خديــه ويتأمــل آلــة الكــامن (Violon) املوجودة 

أمامــه عــىل مائــدة، عــىل قطعــة قــامش. خلفيــة الصــورة غــري واضحــة، لــذا املــكان املوجــود فيــه 

الصبــي غــري واضــح. 

محتــوى الكامــن: هــذه الصــورة لهــا قيمــة كبــرية مــن حيــث مضمونهــا اإلســقاطي. فهــي محاولــة 

ملعرفــة معــامل شــخصية املفحــوص. كــام تتحــدث هــذه الصــورة عــىل إنتــاج مشــاعر حلــم اليقظــة 

لــدى املراهقــني والراشــدين.  

تكشـــف هـــذه الصـــورة شـــخصية الوالديـــن حســـب تصـــور (إســـقاط) املفحـــوص عـــىل 

الفتـــى يف الصـــورة. فهـــل هـــذه الشـــخصية (شـــخصية األب أو شـــخصية األم) عدوانيـــة 
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ــيطرة أو  ــخصية مس ــذه الش ــل ه ــة؟ ه ــة أو متطلب ــخصية هادئ ــذه الش ــل ه ــامحة؟ ه أو مس

مســاعدة؟ إذاً  تكشــف هــذه الصــورة نــوع العالقــة التــي تربــط املفحــوص بوالديــه مــن خــالل 

ــي املوجــود يف  ــي يرسدهــا هــذا األخــري حــول موضــوع املوســيقى أو موضــوع الصب القصــص الت

الصــورة. وطبعــاً هــذه الصــورة تظهــر اإلســتجابات الجنســية الرمزيــة (األوتــار واللعــب بالقــوس 

ــوس. ــار أو كــرس الكــامن أو كــرس الق وشــكل الكــامن...) واإلخصــاء، خاصــًة  إذا قطعــت األوت

بعــض املراهقــني الذيــن يتمتعــون بشــخصية إنطوائيــة، يصفــون البطــل الصــورة عــىل أنــه ال يطيــع 

والديــه. وبســبب هــذا التــرصف، يكتشــف الصبــي ســبب فشــله يف املوســيقى (ال يســتطيع العــزف 

بســبب ترصفاتــه العدوانيــة تجــاه أهلــه، فهــو ولــد يفعــل مــا يحلــو لــه...). بينــام املراهقــون ذوو 

الشــخصية املنفتحــة، تســري أمــور هــذه الصــورة بشــكل جيــد. كــام تقيــس هــذه الصــورة، اإلنجــاز 

والنجــاح عــىل املســتوى التخيــيل أو املســتوى الواقعــي. 

ــار خاصــة عندمــا يتحــدث املفحــوص  ويظهــر إضطــراب الوســواس يف معظــم صــور هــذا اإلختب

عــن النقــاط التاليــة: 

- إهتامم املفحوص الكبري بورقة التنقيط أو ورقة  تدوين القصص.

- التحــدث عــن األبطــال واإلهتــامم بشــكلهم الخارجــي (الثيــاب غــري نظيفــة أو تصفيــف 

الشــعر... )

ــاح خــالل رسده للقصــص وتســاءل  ــي تشــعر بعــدم اإلرتي - بقــع ســوداء موجــودة يف الصــور الت

ــَم هــذه الصــور قــذرة؟».  عــادة املفحــوص «لِ

مثــال 1: شــابة عمرهــا 16 ســنة، عاشــت فــرتة مــن حياتهــا يف ميتــم لألطفــال املرشديــن. حســب 

إختبــار MMPI تعــاين مــن الشــعور بالدونيــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية  

(...) إنه دامئاً يشعر بأنه أقل من غريه ... هو دامئًا يشعر بهذا الشعور (...).



68

مثــال 2: شــابة عمرهــا 17 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن والدهــا تجاههــا. تــّم توجيههــا عنــد 

األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا للتأقلــم مــع أشــخاص مــن عمرهــا، كــام عانــت مــن بعــض 

نقــاط اإلكتئــاب  حســب الدليــل التشــخييص لألمــراض النفســية.

زمن   الرجع :  3 ثوان                 زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية

هــذا الولــد ال يريــد أن يعــزف عــىل الكــامن ألنــه بــكل بســاطة يــده مقطوعــة وال يســتطيع أن 

ــد حزيــن وال يريــد ســوى النــوم. إنــه طــول  ــٍد واحــدة! هــذا الول ــة موســيقية بي يعــزف عــىل آل

ــام. الوقــت يريــد أن ين

مثــال 3: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن   الرجع :  5 ثوان   

... قــرر الولــد أن يعــزف عــىل الكــامن عــىل الرغــم مــن عــدم حبــه لهــا ، فهــو ال يريــد أن يرضبــه 

أبــوه رضبــاً قاســيا وينــزف دمــاً (تنقــط: تجنــب األمل 4 نقــاط)
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اللوحة رقم 2

محتــوى الظاهــر: مشــهد ريفــي، نــرى فيــه ثالثــة أشــخاص، فتــاة يف العرشينــات حاملــًة يف يديهــا 

كتبــاً وتنظــر إىل يشء غــري محــدد، خلفهــا رجــل غــري واضــح املعــامل، عــاري الصــدر، بقربــه حصــان 

وكأنــه يحــرث األرض. أمــا الشــخص الثالــث، فهــي امــرأة، متكئــة عــىل جــزع شــجرة أو حائــط (غــري 

واضــح). هــذه املــرأة ليســت شــابة واضعــة يديهــا عــىل بطنهــا (يبــدو منتفخــاً). كــام نــرى االرض 

محروثــة وبيوتــاً غــري واضــح عددهــا، ولكنهــا كلهــا لديهــا قرميــد. 

محتــوى الكامــن: تكشــف هــذه الصــورة عــن عالقــة املفحــوص بعائلتــه. كــام مــن أكــرث املواضيــع 

ــر  ــام تظه ــن هــذه القصــة هــي اإلســتقالل عــن األرسة. ك ــي تجــول يف قصــص املفحوصــني م الت

مــدى إنصيــاع أو امتثــال املفحــوص ألفــكار واتجاهــات عائلتــه،  وتظهــر الخــالف والفــروق بينهــام. 

من أهم املوضوعات التي تهدف إليها هذه الصورة هي:
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املوضوعات األوديبية.- 

الغرية والتنافس بني اإلخوة واألخوات.- 

كــام تظهــر قصــص تثقيفيــة حــول موضــوع البيئــة أو موضــوع الحمــل (حســب مــا يــرى املفحــوص 

ــص  ــذه القص ــوص كل ه ــل املفح ــان يتجاه ــض األحي ــام بع ــجرة). ك ــىل الش ــة ع ــيدة املتكئ الس

ويــرسد قصصــاً بســيطة وخاليــة مــن أي عنــرص نفــيس. 

شخصية الرجل يف الصورة تلقي الضوء عىل كثري من املواضيع منها:

االتجاهات الجنسية املثلية (عند الرجال): وصف الجهاز العضيل عند الرجل...- 

االتجاهات الجنسية الغريية (عند النساء): قصص عن الزواج – اإلرتباط بالفتاة... - 

كــام هــذه القصــة، تســاعد مــن اكتشــاف الدوافــع الوسواســية عــن املفحــوص مــن خــالل التدقيــق 

ــر التفاصيل: بأصغ

البحرية يف خلفية الصورة.- 

األثالم.- 

الشكاوى بأن األثالم ليست مستقيمة.- 

الرسن...- 

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية  زمن الرجع: 20 ثانية  

(...) كانت (السيدة املسنة)   تكرهها جداً ألنها كانت توبخها أمام الجميع (...).

والدتــه.  زوج  مــن  ســيئة  معاملــة  مــن  عــاىن   – ســنة   15 عمــره  شــاب   :2 مثــال 

تالمــذة  مــع  لإلنســجام  قدرتــه  عــدم  بســبب  النفــيس  األخصــايئ  عنــد  توجيهــه  تــّم 
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صفه، خاصة بعد تبديل مدرسته مبدرسة جديدة.

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

(...) ثم بدأت ترصخ بها وتشتمها وتقول عنها كالماً غري الئق (...)

ــا  ــدم قدرته ــبب ع ــيس بس ــايئ النف ــد األخص ــا عن ــّم توجيهه ــنة. ت ــا 15 س ــابة عمره ــال3 : ش مث

ــدة. ــة جدي ــتها مبدرس ــل مدرس ــد تبدي ــة بع ــا، خاص ــذة صفه ــع تالم ــجام م لإلنس

زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و15 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

أنهــا صــورة ســيدة ورجــل وفتــاة. ال يبــدو يل بــأن تصلهــم قرابــة. هــل بــدت لــك - 

هنــاك قرابــة؟

(األخصــايئ النفــيس): أذكــرك بــأن ال يوجــد جــواب صحيــح أو غــري صحيــح. مــا يخطــر عــىل بالــك 

ميكنــك رسده، القصــة التــي تريــد. 

(ســكوت) أوك، ال عالقــة بينهــم. إنهــم مــن العائلــة نفســها ولكــن ال حــوار بينهــم. - 

رمبــا إنهــم متشــاجرون ألن الفتــاة وشــكل وجههــا يــدل عــىل ذلــك. 

(سكوت) هذا كل يشء. - 
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3 BM اللوحة رقم

ــس،  ــدد الجن ــري مح ــخص غ ــور، ش ــط للذك ــة فق ــة، املخصص ــورة الثالث ــر: يف الص ــوى الظاه محت

ــىكء عــىل أريكــة ومنحــٍن عــىل الــذراع. بجانــب هــذا الشــخص،  موجــود عــىل األرض، الــرأس مت

ــان،  ــح أو بعــض األحي ــة حــادة ، مفاتي ــدو ســكيناً، أو مسدســاً، أو آل نجــد شــيئاً غــري محــدد، يب

ــوده.   ــظ وج ــوص ال يالح املفح

محتــوى الكامــن: الكثــري مــن املفحوصــني يســقطون أنفســهم بســهولة يف هــذه الصــورة املخصصــة 

فقــط للصبيــان والرجــال. البعــض يرونهــا رجــالً والبعــض اآلخــر يــرون بطــل الصــورة امــرأة. هــذا 

ميكــن أن يــدل عــىل وجــود نزعــات جنســية مثليــة كامنــة عندهــم. ولكــن طبعــاً ال ميكننــا مــن 

تعميــم ذلــك، وللتأكــد، ميكــن تحليــل صــورة أخــرى فيهــا الــدالالت نفســها. 

القلـــق،  النفســـية منهـــا  العيـــادي، تـــربز هـــذه الصـــورة اإلضطرابـــات  عـــىل الصعيـــد 
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اإلكتئاب أو اإلنتحار. حيث يرى بعض املفحوصني يف بطل الصورة: 

شخصية عرجاء، مريضة، غري قادرة عىل مواجهة الحياة. - 

شخصية عدوانية (عدوان تجاه الذات، ميكن أن تكون نوعاً من اإلنتحار) - 

أمــا ”الــيشء“ املوجــود عــىل يســار شــخصية القصــة، فيمكــن أن يســاعد األخصــايئ النفــيس مــن 

التعــرف عــىل العــدوان أكان موجهــاً :

ِمــْن اآلخــر (مــن الخــارج) تجــاه بطــل القصــة. مثــال: قُِتــَل هــذا الرجــل باملســدس - 

املوجــود هنــا. 

ِمــْن بطــل القصــة تجــاه نفســه (مــن الداخــل). مثــال : انتحــر ألنــه مل يعــد قــادراً - 

عــىل حــّل املشــاكل. 

أمــا املفحــوص الــذي ال يعــاين مــن أي عدوانيــة أو أفــكار أنتحاريــة أو حتــى قلــق، يــرى ”الــيشء“ 

ــاه الفاحــص  ــاح أو يشء غــري محــدد، ال يعــرف مــا هــو. مــن خــالل إنتب كعلبــة أو حفــرة أو مفت

عــىل ترصفــات املفحــوص، يســاعده عــىل التقــيص إذا كان املفحــوص ينكــر هــذا ”الــيشء“ ويكبــت 

مشــاعره تجاهــه. 

 مثــال 1: رجــل عمــره 36 ســنة، يعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيهــه عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتــه مــع موظفــني آخريــن كــام تدهــورت عالقتــه مــع عائلتــه.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

(....) امــرأة حزينــة جــداً، لقــد اقرتفــت خطــأ كبــرياً وال تــدري مــاذا ســتفعل: ”مــاذا فعلــت، هــذا  

معيــب جــداً كيــف فعلــت ذلــك!  (...).

مثال 2: شاب عمره 16 سنة، يتيم، تّم توجيهه عند األخصايئ النفيس بسبب إنطوائه.
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زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

 ... لذا إنها تطلب املساعدة ولكن مل تجدها.

ــد  ــّم توجيهــه عن ــده تجاهــه. ت ــة مــن وال ــال 3:  شــاب عمــره 17 ســنة – عــاىن مــن العدواني مث

ــم مــع أشــخاص مــن عمــره ومــن الوحــدة. ــه للتأقل األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 15 ثوان   

(...) فقرية جداً، ليس لديها عمل لذلك تبيك طول الوقت (...)

3 GF اللوحة رقم

ــرس  ــا االي ــا، وذراعه ــا األميــن يغطــي وجهه ــة، رأســها منحــٍن، ذراعه ــاة واقف ــوى الظاهــر: فت محت

ــة ســوداء وغــري واضحــة.  ــوح. الخلفي ــاب مفت ــل ب ــد مقاب ممت
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محتــوى الكامــن: هــذه الصــورة املخصصــة فقــط للبنــات والنســاء إبتــداًء مــن عمــر ال 14 ســنة، 

تكشــف اإلكتئــاب واليــأس والشــعور باإلثــم والعــار. فمــن خــالل القصــص التــي ترويهــا املفحوصة، 

ميكــن أن يكتشــف األخصــايئ النفــيس الكثــري مــن األمــور املتعلقــة بالخــوف مــن اآلخــر، وأفعــال 

قامــت بهــا املفحوصــة باملــايض ومــا زالــت تشــعر باإلثــم والعــار منهــا. كــام هــذه الصــورة لهــا 

 .3BM اإلتجاهــات النفســية التــي ذكــرت يف الصــورة رقــم

مثــال 1: شــابة عمرهــا 16 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

زمن إجراء اللوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

فتاة اقرتفت خطأ وصارت ترصخ وتبيك قائلًة:"هل هذا صحيح كيف فعلت ذلك... "(...).

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

(...) إنهارت ألّن خطيبها مات (...)

ــد  ــا عن ــّم توجيهه ــا. ت ــن أهله ــة م ــوء املعامل ــن س ــت م ــنة. عان ــا 18 س ــابة عمره ــال 3: ش مث

األخصــايئ النفــيس بســبب االكتئــاب. 

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان. زمن الرجع: 15 ثانية    

أخطــأت.  بأنهــا  تشــعر  بالنــدم.  تشــعر  إنهــا  كبــرياً.  خطــأ  اقرتفــت  الشــابة  هــذه 
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ــداً،  ــة ج ــكوت) حزين ــا. (س ــبب عصبيته ــداً بس ــت أح ــا رضب ــداً ألنه ــة ج ــا حزين ــكوت) إنه (س

ــا.  ــا يؤنبه ضمريه

اللوحة رقم 4

محتــوى الظاهــر: ثــالث شــخصيات يف الصــورة: إمرأتــان ورجــل. يف مقدمــة الصــورة، امــرأة تحــاول 

ــه يبتعــد عــن املــرأة أو ينظــر باتجــاه آخــر. يف  ــدو وكأن التمســك بكتــف رجــل. هــذا األخــري يب

ــكان  ــة بجســمها. امل ــاً ملتصق ــة ثياب ــا مرتدي ــري واضحــة ولكنه ــرأة أخــرى، غ ــة الصــورة، ام خلفي

والزمــان يف الصــورة غــري واضحــني. ولكــن يبــدو  بــأّن املــرأة يف مقدمــة الصــورة والرجــل املوجــود 

بقربهــا واقفــان واالمــرأة يف خلفيــة الصــورة جالســة. 

محتوى الكامن: 
صـــورة مخصصـــة لجميـــع املفحوصيـــني، مـــن ذكـــور وإنـــاث، مـــن العمـــر ال 14 ســـنة. 

تكشـــف لنـــا هـــذه الصـــورة عـــن الحاجيـــات العاطفيـــة، الخيانـــة الزوجيـــة والعالقـــات مـــا 
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بني الذكور واإلناث. كام نالحظ يف الصورة، وجهني مختلفني عن املرأة: 

املــرأة التــي تدفــع الرجــل إلرتــكاب اإلثــم والرذيلــة واملــرأة التــي تحمــي الرجــل مــن الــرش ومــن 

العوائــق وتكــون صامتــة وتحــاول املحافظــة عليــه. 

لــذا هــذه الصــورة تكشــف لنــا االتجاهــات االجتامعيــة والجنسية-النفســية للمــرأة نحــو الرجــل 

والعكــس صحيــح. 

وطبعــاً املفحــوص الــذي ميتنــع عــن التكلــم عــن هــذه الصــورة وعــن دالالتهــا الجنســية، ميكــن 

أن يظهــر لألخصــايئ النفــيس بأنــه يعــاين مــن مشــاكل جنســية أو عنــرص دفاعــي (اإلنــكار) عــن 

األفــكار الجنســية.

مثــال 1:  ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصايئ 

النفــيس بســبب معانــاة مــن اإلكتئــاب، كــام دخلــت إىل املستشــفى بســبب محاولــة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

هــذا رجــل يريــد أن يهــرب مــن امرأتــه، ال يريــد أن يبقــى بقربهــا ألنــه يحــب هــذه املــرأة (تضــع 

أصبعهــا عــىل صــورة املــرأة يف خلــف الصــورة). يحــب امــرأة أخــرى ألن امرأتــه ال تريــد أن ”تنــام 

معــه“. وســيهرب منهــا.

 MMPI مثــال 2: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

(...) قال لها ”أتركيني أيتها الساقطة، ال أحبك (...)“.

مثــال 3: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.
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زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

ــن  ــا  ولع ــا لعنه ــا بعدم ــاً (...) وتركه ــاً مؤذي ــمعته كالم ــه وأس ــا وبخت ــا بعدم ــرر أن يرتكه (...) ق

ــا (...) ــرف عليه ــي تع ــاعة الت الس

مثــال 4: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

 (...) عــىل الرغــم مــن أنــه لــص ومحتــال لكنهــا تحبــه (...) قــرر أن يرتكهــا ولكنهــا تحبــه كثــرياً، 

فلــم تقبــل أن يرتكهــا بــل لحقــت بــه وقتلتــه. (صــورة 4).

اللوحة رقم 5
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ــام  ــاح. ك ــة ورود ومصب ــا زهري ــة وعليه ــام. طاول ــة طع ــوس، أو غرف ــة جل ــوى الظاهــر: غرف محت

ــاب مفتــوح  ــاك ب ــة  بعــض الكتــب وكأنهــا مكتبــة صغــرية. كــام هن ــة وفــوق الطاول ــاك طاول هن

ــة.  ــه، تنظــر داخــل الغرف وســيدة يف منتصــف العمــر واقفــة عــىل عتبت

محتــوى الكامــن: تظهــر يف هــذه الصــورة، رغبــة املفحــوص يف «التلصلــص» Voyeurisme حيــث 

ــراه هــذه املــرأة. ويــرسد بعــض املفحوصــني  ــذي ت ــا ال ــة م ــه مبعرف يعــرب هــذا األخــري عــن رغبت

ــن  ــة أو م ــطو والرسق ــن الس ــوف م ــا أو خ ــىل أطفاله ــرأة ع ــوف امل ــان وخ ــن اإلطمئن ــاً ع قصص

ــوي).  شــخص مســلح (الشــك والخــوف الباران

ــل  ــا املفحــوص مث ــن أن يتحــدث عنه ــي ميك ــكار الجنســية الت ــام يف هــذه الصــورة بعــض األف ك

خــوف بطــل القصــة (غــري الظاهــر يف الصــورة) أن يــراه أحــد خــالل وجــوده يف غرفتــه، أو قصــص 

ــم  ــن امله ــدل عــىل اإلســتنامء. يف هــذه اللوحــة، م ــن الحكــم املســبق أو قصــص ت ــوع م ــا ن فيه

ــت عقــدة القصــة أو كيــف انتهــت القصــة.  معرفــة كيــف حلّ

مثــال 1: شــابة عمرهــا 17 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن والدهــا تجاههــا. تــّم توجيههــا عنــد 

األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا للتأقلــم مــع أشــخاص مــن عمرهــا، كــام عانــت مــن بعــض 

نقــاط اإلكتئــاب  حســب الدليــل التشــخييص لألمــراض النفســية.

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و25 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية           

 (....) دخلــت الخادمــة إىل الغرفــة وبــدأت بتحطيــم محتوياتهــا، ولكنهــا كانــت تريــد أن تــؤذي 

أحــداً ورمبــا تقتلــه (...)

تــّم  زوجهــا.  مــن  العدوانيــة  مــن  عانــت   – ســنة   47 عمرهــا  ســيدة   :2 مثــال 

إىل  دخلــت  كــام  اإلكتئــاب  مــن  معانــاة  بســبب  النفــيس  األخصــايئ  عنــد  توجيههــا 
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املستشفى بسبب محاولة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و50 ثانية زمن الرجع: 40 ثوان   

(ســكوت مطــول). هــذه الســيدة قاســية جــداً. بــدت يل بأنهــا كذلــك، مــن خــالل دخولهــا إىل هــذه 

الغرفــة بطريقــة كأنهــا تريــد أن تــؤذي أحــداً مــا. (ســكوت) رمبــا زوجهــا. ولكــن طبعــاً لــن تؤذيــه. 

ستشــعر بالنــدم الحقاً. 

مثــال 3: شــابة عمرهــا 20 ســنة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب شــعورها الدائــم 

بالقلــق.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و35 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

آآآآآه. هــذه الســيدة تدخــل إىل غرفــة إبنتهــا وتجــد أشــياء مرسوقــة. ســألت ابنتهــا ولكنهــا نكرت. 

طبعــاً (ســكوت) األم ســتعاقب ابنتهــا عــىل الرسقــة. الرسقــة ممنوعة . هــذا كل يشء.  

6 BM اللوحة رقم
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ــر  ــة الظه ــة، منحني ــرية يف الســن، قصــرية القام ــرأة كب ــوى الظاهــر: شــخصان يف الصــورة: ام محت

تنظــر عــرب الشــباك ومســتديرة الظهــر لرجــل شــاب، طويــل القامــة، أنيــق، يقــف وراءهــا وهــو 

ــاراً أو يفكــر بــيشء مــا.  حامــل قبعــة وينظــر إىل األســفل. يبــدو الشــاب محت

محتــوى الكامــن: هــذه الصــورة مخصصــة للرجــال والصبيان فقط. تســاعد هــذه الصورة باكتشــاف 

شــخصية األم حســب مــا يراهــا املفحــوص. فمــن خــالل  القصــص التــي يرسدهــا املفحــوص، ميكــن 

ــذه  ــوع ه ــو ن ــا ه ــني؟ وم ــني االثن ــودة ب ــة موج ــل العالق ــه أو ه ــه بوالدت ــدى تعلق ــاف م اكتش

العالقــة؟ أو اإلحســاس باإلثــم والعــار تجاههــا؟ كــام تكشــف هــذه الصــورة عالقــة الذكــور بالزوجة 

أو النســاء بشــكل عــام مــن خــالل املوضوعــات األوديبيــة بــني االبــن والوالــدة.

يكون محور بعض الصور حول إستقاللية الشاب عن أمه. 

ــّم توجيهــه عنــد  مثــال 1: رجــل عمــره 33 ســنة. يعــاين مــن الشــعور بالذنــب بســبب زوجتــه ت

األخصــايئ النفــيس بســبب القلــق املزمــن الــذي يعــاين منــه.

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان  و30 ثانية زمن الرجع: 10 ثانية   

(...)  كانت قاسية معه لذا قرر أن يرضبها حتى املوت.

ــد  ــه عن ــّم توجيه ــده تجاهــه. ت ــة مــن وال ــن العدواني ــاىن م ــال 2: شــاب عمــره 17 ســنة – ع مث

ــن الوحــدة. ــن عمــره وم ــع أشــخاص م ــم م ــه للتأقل األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

زمن الرجع: 3 ثوان             زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و30 ثانية

(...) عىل الرغم من كونه لطيفاً  ولكنه كان مسيطراً عىل والدته (....)
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مثــال 3: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

زمن إجراء اللوحة:  4 دقائق و5 ثوان زمن الرجع: 10 ثوان   

(ســكوت) أرى امــرأة عجــوزاً، إنهــا حزينــة (ســكوت) ممممممــم ألن أبنهــا مريــض، ســكري، مثــل 

ــدأ  ــا يه ــأن عندم ــروف ب ــن املع ــن م ــج. ولك ــه داء مزع ــابقاً. إن ــا س ــت عنه ــي تكلم ــورة الت الص

اإلنســان الــذي يعــاين مــن داء الســكري، الســكر يف الــدم يقــل. هــذا مــا قالــه يل الطبيــب (ســكوت) 

ــي  ــات. ولكنن ــت كل الفحوص ــن أجري ــت ولك ــا زل ــكري. وم ــاب بالس ــي مص ــداً بأنن ــت معتق كن

لســت مصابــاً. ولكــن مــا زلــت خائفــاً وأعتقــد بــأن التحاليــل غــري صحيحــة. 

6 GF اللوحة رقم
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ــف  ــابة. الرجــل واق ــاة ش ــر وفت ــر: شــخصان يف الصــورة، رجــل يف منتصــف العم ــوى الظاه محت

ــاة ،  ــدو كأّن الفت ــا. يب ــيئاً م ــول ش ــا، ويق ــر إليه ــه وينظ ــون يف فم ــابة ، وغلي ــاة الش ــرب الفت بق

ــا.  ــىل وجهه ــرة ع ــب ظاه ــات التعج ــل وعالم ــر إىل الرج ــة، تنظ ــرف أريك ــىل ط ــة ع جالس

محتــوى الكامــن: هــذه الصــورة مخصصــة للبنــات والنســاء. تكشــف لنــا الصلــة التــي ميكــن أن 

تظهــر مــن خــالل القصــص بــني اإلنــاث واألب. بعــض القصــص التــي ترويهــا املفحوصــة، تظهــر لنــا 

مــدى تعلــق أو انزعــاج «املــرأة» مــن الرجــل الــذي ميكــن أن ال يظهــر بصــورة األب بــل ميكــن أن 

يكــون الشــخص املخــادع أو الجــذاب. كــام تقــدم لنــا هــذه الصــورة مختلــف العالقــات مــا بــني 

رجــل – إمــرأة. 

مثــال 1: شــابة عمرهــا 16 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب اكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

 (ســكوت)  ويقــول لهــا كالمــاً ســيئاً جــداً ولكنهــا مل تقــل شــيئاً ألنــه املســؤول عــن عملها (ســكوت)  

ال تريــد أن تخــرس عملهــا أو تخــرس مــاالً لــذا قــررت أن ال تعارضه (ســكوت)

مثــال 2: فتــاة عمرهــا 15 ســنة، تعــاين مــن قلــة يف النضــج العاطفــي. متعلقــة جــداً بأمهــا. تــم 

توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بعــد مــوت جدتهــا التــي كانــت تعــاين مــن األلزهاميــر.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

... فقالت له ال تقرتب مني وإال ستندم...
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مثــال 3: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب االكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 15 ثوان   

... يف هذه الصورة رجل يحاول أن يقرتب من فتاة...

7 BM اللوحة رقم

ــه  ــون، أشــيب، ذو الشــاربني، بقرب ــادي الل ــوى الظاهــر: يف الصــورة رجــالن، األول شــعره رم محت

ــة، أي  ــني مختلف ــرات الرجل ــود. نظ ــعره األس ــن ش ــك م ــدو ذل ــناً، يب ــه س ــر من ــر، أصغ ــل آخ رج

الرجــل الكبــري بالســن، ينظــر نحــو األســفل بينــام الرجــل الشــاب ينظــر باتجــاه معاكــس.  الرجــالن 

يرتديــان بدلــة رســمية. 
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ــة  ــان والرجــال، و تكشــف عــن عالق ــوى الكامــن: بالنســبة لهــذه الصــورة املخصصــة للصبي محت

االبــن بأبيــه ومــا هــي اتجاهاتــه نحــو والــده أو نحــو مصــادر الســلطة. كــام تظهــر هــذه الصــورة، 

إتــكاالً وإعتــامداً وإمتثــاالً للســلطة أو حتــى الخــروج عــن طاعــة األب. وبشــكل شــامل، تســاعد 

هــذه الصــورة إلكتشــاف العالقــات اإلجتامعيــة والعائليــة املختلفــة بــني الرجــال (إبــن – أب، جــد 

– شــاب، جــار عجــوز مــع جــاره الشــاب، أســتاذ مــع طالبــه...) 

مثــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

زمن الرجع: 5 ثوان                  زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية

(...) هــذا األب طلــب مــن ابنــه أن يتــرصف بطريقــة أخــرى وأجــربه عــىل التنــازل عــن حبــه لفتــاة 

مــن غــري مســتواه االجتامعــي وإال سيســجنه (...)

مثال 2: شاب عمره 25 سنة. يعاين من اإلدمان عىل املخدرات. 

زمن الرجع: 10 ثوان      زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و30 ثانية

... قصــة رجــل وهــذا إبنــه. هــذا األب كان قاســياً جــداً مــع ابنــه وحرمــه مــن والدتــه. يف هــذه 

الصــورة أرى بــأن االبــن ال يريــد االقــرتاب مــن والــده...

 MMPI مثــال 3: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

زمن الرجع: 20 ثانية      زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية
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... يحاول الوالد إقناعه بعدم الزواج منها وأعطاه براهني عىل أنها فتاة غري الئقة له...

7 GF اللوحة رقم

محتــوى الظاهــر: يف الصــورة، ثــالث شــخصيات: ســيدة متوســطة العمــر، يف يدهــا كتــاب، منحنيــة 

عــىل شــابة يف ربيــع عمرهــا حاملــًة  بــني يديهــا طفــالً صغــرياً أو لعبــة. الســيدة الكبــرية بالســن، 

ــن جســد  ــن ع ــة بعيدي ــل أو اللعب ــدو الطف ــراءة. يب ــىل الق ــاة أو تســاعدها ع ــع الفت تتحــدث م

الفتــاة التــي تنظــر إىل البعيــد.  

محتــوى الكامــن: هــذه الصــورة مخصصــة للنســاء والبنــات وتكشــف العالقــة بــني األم وأطفالهــا 

البنــات. كــام تســاعد هــذه الصــورة مــن اكتشــاف عالقــة البنــات بوالدتهــن. 

الســـيطرة، االتـــكال واالعتـــامد عـــىل اآلخـــر هـــي مـــن أهـــم النقـــاط التـــي ميكـــن أن 

يدرســـها األخصـــايئ النفـــيس مـــن قصـــة املفحوصـــة. خـــالل متريـــر اإلختبـــار، مـــن املهـــم أن
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يعرف األخصايئ النفيس كيف انتهت القصة التي رسدها املفحوص وكيف عولجت املشاكل. 

مالحظــة: بعــض األحيــان، تخــرب املفحوصــة بــأن الســيدة تــرسد قصــة مــا قبــل النــوم للفتــاة. كــام 

بعــض األحيــان تخــرب الصبــورة بــأن هــذه الفتــاة هــي أم لهــذا الطفــل الصغــري وإنهــا فتــاة قــارص. 

مثــال 1: شــابة عمرهــا 16 ســنة، يتيمــة. عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

ــاة ووالدتهــا التــي كانــت تقــول لهــا: ملــاذا ال تهتمــني بطفلــك (...) إّن  (ســكوت) هــذه قصــة فت

الســيدة تهتــم بطفلهــا كثــرياً ولكــن األم كانــت تقــول لهــا ذلــك دامئــاً للســيطرة عليهــا(...)

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

(...)  والدتها تساعدها كثرياً لتخطي مشاكلها (...).

مثــال 3: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب االكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة واحدة زمن  الرجع : 5 ثوان   

إنهــا -  (ســكوت)  دميتهــا  تحمــل  التــي  ابنتهــا  بقربهــا  األم  هــذه 
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ــذا  ــريضيها. ه ــأن ال يشء س ــعر ب ــن كل يشء. تش ــة م ــي غاضب ــة. ه ــت فرح ليس   
ــذا  ــاً به ــعرت يوم ــل ش ــه. ه ــعر ب ــان أش ــض األحي ــا بع ــداً، أن ــج ج ــعور مزع الش

الشــعور؟

(األخصايئ النفيس) املشاعر هي إنسانية. مباذا ذكرتك هذه الصورة؟

ذكرتني بسوء معاملة زوجي. متنيت وقتها املوت. - 

  
8 BM اللوحة رقم

محتــوى الظاهــر: عــدة مشــاهد موجــودة يف هــذه الصــورة. املشــهد األول لشــاب مراهــق، يرتــدي 

ــة رســمية. نظــرات هــذا الشــاب غــري محــددة وغــري واضحــة: هــل هــي نظــرات ســعيدة أو  بدل

ــارشة إىل خــارج الصــورة.  ــأس؟ ينظــر هــذا الشــاب مب نظــرات حــزن وي

 املشــهد الثــاين مــن هــذه الصــورة هــي البندقيــة املوجــودة يف مقدمــة الصــورة، يف أحــد جوانبهــا. 

هــذه البندقيــة أو الســالح ال ينتبــه عليــه كل املفحوصــني وليــس مطلوبــاً مــن األخصــايئ النفــيس 

أن يشــري للمفحــوص عــن وجــود تلــك البندقيــة. 

ــان  ــة وإثن ــىل طاول ــدد ع ــد مم ــال. واح ــة رج ــاب، ثالث ــف الش ــو خل ــث فه ــهد الثال ــا املش أم
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بقربــه. واحــد مــن الرجلــني الواقفــني، يحمــل يف يــده شــيئاً مســنناً، غــري واضــح. خلــف الرجلــني 

هنــاك شــباك، وخلفيــة معتمــة وجــو مــن الغمــوض. هــذه الصــورة تشــبه الحلــم. 

محتــوى الكامــن: تســاعد هــذه الصــورة املخصصــة للصبيــان والرجال ما فوق ال14 ســنة، إكتشــاف 

أحــالم اليقظــة عنــد املفحــوص. أمــا أهــم املواضيــع التــي يتكلم عنهــا املفحوصــون فهي:

العدوانية – القتل – إطالق النار.  1  

املرض – املوت والحياة – التشويه – الخوف من املستقبل.  2  

قطع األعضاء (عقدة الخصاء).   3  

طموح (الشاب يحلم أن يصبح طبيباً يوماً ما).  4  

ــي  ــة. فيعط ــة األوديبي ــن العالق ــدالالت ع ــض ال ــاف بع ــن اكتش ــورة م ــذه الص ــاعد ه ــام تس ك

املفحــوص بعــض الصفــات للطبيــب الــذي يــراه كأب أو يــرى هــذا األخــري كشــخص كبــري بالســن 

ــتعاملها بشــكل  ــة واس ــر البندقي ــام ذك ــل. ك ــل يقت ــر ال يحــب أحــداً ب ــص أو شــخص رشي ومخل

ــة.  ــة كامن ــدالالت عــن عدواني ــر بعــض ال ــرات ميكــن أن تظه ــا عــدة م ــارش أو التحــدث عنه مب

ــد األخصــايئ  ــه عن ــّم توجيه ــة. ت ــن ســوء املعامل ــاىن م ــم. ع ــنة، يتي ــره 16 س ــال 1: شــاب عم مث

ــاب. ــبب اإلكتئ ــيس بس النف

زمن الرجع: 10 ثوان              زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية

(...) لقد كان شاهداً عىل هذه الجرمية (....) لحقوا به  ملعاقبته أو لقتله (...).

ــم  ــه. ت ــىل نفس ــٍو ع ــي ومنط ــج العاطف ــة يف النض ــن قل ــاين م ــنة، يع ــره 15 س ــاب عم ــال 2: ش مث

ــة. ــاكل عائلي ــه ومش ــال والدي ــد انفص ــيس بع ــايئ النف ــد األخص ــه عن توجيه
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زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان  زمن الرجع: 20 ثانية     

ــه  ــوا ب ــة (...) هــرب منهــم ولكنهــم لحق ــر الشــاب ورأى الجث ــة وفجــأة ظه (...) لقــد رشح الجث

ــوه (...). وقتل

 MMPI مثــال 3: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة املفرطــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان زمن  الرجع : 5 ثوان     

كان يحــاول الطفــل إنقــاذ أبيــه. ذهبــا إىل الصيــد ولكــن (ســكوت) بســبب غلطــة، جــرح األب مــن 

بندقيتــه. بعــض األحيــان تحــدث هــذه األمــور. نقــل االبــن أبــاه إىل املستشــفى ويبــدو يل الطفــل 

ــة  ــاة. مل يعــش. (نهاي ــارق الحي ــة ولكــن االب ف ــه عملي ــت ل ــد أجري ــه. لق ــرياً عــىل أبي ــاً كث خائف

قصــة ســلبية)

8 GF : اللوحة
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محتــوى الظاهــر : هــذه الصــورة مخصصــة للنســاء والفتيــات مــن عمــر ال14 ســنة. ســيدة جالســة 

عــىل كــريس. الخلفيــة غــري واضحــة. هــذه الســيدة  واضعــة ذقنهــا بــني يدهــا وتنظــر إىل يشء غــري 

ــدد بالصورة.  مح

محتــوى الكامــن: تســاعد هــذه الصــورة يف اكتشــاف املخــاوف التــي ميكــن أن تشــعر بهــا 

املفحوصــة. كــام ميكــن أن تســاعد مــن معرفــة مــا هــي املواقــف التــي تقلقهــا:

الخوف عىل األطفال والزوج.  1  

الخوف من الخيانة.  2  

القلق املفرط (املريض).  3  

هلوسات أو خوف من املرض (جسدي أو نفيس).  4  

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس، بعدمــا عانــت عــدة شــهور 

مــن قلــق مفــرط  وال ســبب لــه. 

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية  زمن الرجع: 35 ثانية  

إنهــا تفــرس كل يشء حســب مــا قالــه لهــا والدهــا. رمبــا ستنســحب مــن الغرفــة الجالســة فيهــا 

وتذهــب للجلــوس لتســمع املوســيقى الهادئــة جــداً. إنهــا طريقــة مثاليــة لتهدئــة األعصــاب خاصــة 

إذا كانــت غرفــة مظلمــة. 

املوضوع الرئييس: اإلنغالق يف الغرفة.

مثــال 2: فتــاة عمرهــا 15 ســنة، تعــاين مــن قلــة يف النضــج العاطفــي. متعلقــة جــداً بأمهــا. تــم 

توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بعــد مــوت جدتهــا التــي كانــت تعــاين مــن األلزهاميــر.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و15 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

ــكوت)  ــة. (سـ ــالم القدميـ ــد األفـ ــه أحـ ــري. كأنـ ــرص كبـ ــودة يف قـ ــيدة املوجـ ــة السـ ــذه قصـ هـ

هـــذه الســـيدة تشـــعر بأنهـــا خـــرست كل يشء يف حياتهـــا وال تســـتطيع أن تقـــوم بـــيشء 



92

مهــم ســوى الجلــوس (ســكوت) الجلــوس عــىل كنبتهــا املعتــادة وتفكــر باألخطــاء التــي ارتكبتهــا. 

(ســكوت) تشــعر بأنهــا كانــت شــخصاً ســيئاً جــداً. 

مثــال 3: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

زمن الرجع: 10 ثوان        زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و5 ثوان

إنهــا ســيدة متقدمــة بالعمــر، ترقــص الباليــه كــام كانت يف ســن العــارشة. إنهــا فرحــة ألن مبقدورها 

أن ترقــص كــام لــو كانــت صبيــة. ذلــك يشــعرها براحــة البال. 

9 BM : اللوحة

ــان والرجــال (14 ســنة ومــا فــوق). أربعــة  ــوى الظاهــر: الصــورة التاســعة املخصصــة للصبي محت

ــدو املشــهد يف ريــف، ألنهــم نامئــون عــىل العشــب.  ــون بقــرب بعضهــم البعــض. يب رجــال، نامئي

الرجــل يف مقدمــة الصــورة، واضــع يــده عــىل كتــف رجــل آخــر.  يبــدو وضــع الرجــال مريحــاً. 



93

محتــوى الكامــن: تســاعد هــذه الصــورة مــن االكتشــاف عــن عالقــة الذكوريــة: صداقــة، أخــوة، 

لــواط، حــب واحــرتام... 

والقصص األكرث تداوالً من املفحوصني هي التالية:

العالقات اإلجتامعية بني الرجال.  1  

الدوافــع الجنســية  املثليــة (يرفــض املفحــوص التكلــم عــن هــذه الصــورة أو يخــرب قصــة   2  

بعيــدة عــن محتــوى القصــة). 

قصص رسقة أو ترشد.  3  

التعب من العمل.  4  

ــه  ــل يخــرب قصــة كأن ــن يف الصــورة، ب ــن الرجــال املوجودي ــع أي م ــادة ال يتوحــد املفحــوص م ع

يراهــم بعيــداً عنــه، أي خــارج املجموعــة كشــخص جديــد. ميكــن أن يخــرب قصصــاً عــن اإلضطهــاد  

اإلجتامعــي بســبب اللــواط أو ألســباب أخــرى منهــا إجتامعيــة أو سياســية. 

مثــال 1: رجــل عمــره 36 ســنة، يعــاين مــن طــالق زوجتــه وتــّم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتــه مــع طفلــه ذي الخمــس ســنوات.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و15 ثانية زمن الرجع: 10 ثانية   

(...) تعب برسعة فائقة هؤالء الحصادون وقرروا أن يخلدوا إىل النوم لريتاحوا (...)

ــة  ــوء معامل ــبب س ــيس بس ــايئ النف ــد األخص ــه عن ــم توجيه ــنة، ت ــره 14 س ــاب عم ــال 2: ش مث

ــه.  ــاه أهل ــة تج ــة مفرط وعدواني

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و50 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

ــرروا  ــور. قـ ــد الطيـ ــن صيـ ــاق مـ ــوم شـ ــد يـ ــون بعـ ــن يرتاحـ ــورة صياديـ ــذه الصـ أرى يف هـ
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أن يرتاحــوا ألنهــم اصطــادوا الكثــري مــن العصافــري بالرغــم مــن أنــه ليــس موســم صيــد. ولكنهــم 

ــاك. ــد حيــث ال تلحــق بهــم الرشطــة واصطــادوا هن ــوا إىل مــكان بعي قــرروا أن يذهب

مثــال 3: شــاب عمــره 18 ســنة. يعــاين مــن قلــة ثقــة بالنفــس. هــذا الشــاب يعــاين مــن الوحــدة 

وليــس لديــه أصدقــاء. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إنغالقــه عــىل نفســه.

زمن  الرجع : 0 ثانية         زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و25 ثانية

ــم  ــون ألنه ــينامون -  يرتاح ــول) س ــكوت مط ــم (س ــض، إنه ــم البع ــرب بعضه ــال، نامئــون بق رج

عملــوا طــول الوقــت (ســكوت) ليــس هنــاك مــكان واســع لهــم كلهــم (ســكوت) لــذا إنهــم نامئــون 

بقــرب بعضهــم البعــض.

9 GF : اللوحة
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محتــوى الظاهــر: هــذه الصــورة املخصصــة فقــط لإلنــاث. بطلتــا هــذه الصــورة، فتاتــان، واحــدة 

واقفــة عــىل علــو وهــي تنظــر إىل فتــاة أخــرى تركــض عــىل شــاطىء البحــر. الفتــاة األوىل، حاملــة 

يف يدهــا كتابــاً أو جريــدة أو مجلــة وكيســاً صغــرياً أو محفظــة. أمــا الفتــاة األخــرى، فرتكــض عــىل 

شــاطىء الرمــل حاملــة فســتانها وكأنهــا عــىل اســتعجال. مشــهد الصــورة هــو بقــرب البحــر، ولكــن 

ــرون مــن  ــار. ولكــن بعــض املفحوصــني ي ــه يف وضــح النه ــدو كأن الوقــت غــري محــدد، ولكــن يب

أشــعة النــور، هــو ضــوء القمــر. 

محتوى الكامن: لهذه الصورة أهمية مطلقة وهي التالية:

مشاعر املرأة تجاه امرأة أخرى: حب، اهتامم ورعاية، عدوانية...   1  

اكتشاف قصص فيها ميول اكتئابية.   2  

أفكار إنتحارية وموت البطلة (رمبا القتل).   3  

إلحاق األذى باآلخر من خالل املراقبة (قصص إضطهاد وشك).   4  

5    تنافس عىل الحبيب.  

ــابة  ــر إىل الش ــجار تنظ ــابة وراء األش ــود الش ــالل وج ــن خ ــًة م ــا  (خاص ــكار بارانوي أف   6  

األخــرى)

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و35 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

(...) ولحقتها ليك ترى ماذا ستفعل مع صديقها (...)
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مثــال 2:  ســيدة عمرهــا 55 ســنة، تعــاين مــن مشــاكل عالئقيــة مــع زوجهــا. تــم توجيههــا عنــد 

ــاب. األخصــايئ النفــيس بعــد مرورهــا بشــعور بالحــزن واإلكتئ

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

ــا  ــت صديقته ــد خالف ــض) ق ــي ترك ــام (الت ــدة منه ــن واح ــني ولك ــني حميمت ــة صديقت ــذه قص ه

بالعديــد مــن األمــور وقــررت عــدم التكلــم معهــا أبــداً. يف هــذه الصــورة نــرى كيــف تهــرب منهــا 

ــا (...) ــد محادثته وال تري

مثــال 3: شــابة عمرهــا 16 ســنة، عاشــت فــرتة مــن حياتهــا يف ميتــم لألطفــال املرشديــن. حســب 

إختبــار MMPI تعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 30 ثانية   

(سكوت مطول)

أرى يف هــذه الصــورة ســيدتني مــع بعضهــام. واحــدة كأنهــا تبحــث عــن يشء مــا. - 

(ســكوت) رمبــا أضاعــت شــيئاً. (ســكوت) فبــدأت تصــيل لــيك تجــد مــا أضاعتــه. 

(ســكوت)

(األخصايئ النفيس) ماذا يحدث يف الصورة؟

ال أدري (سكوت) أضاعت شيئاً وتركض للبحث عنه. - 
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اللوحة : 10

محتــوى الظاهــر: صــورة مخصصــة لجميــع مفحــويص التــات، ذكــوراً وإناثــاً ولجميــع األعــامر. يف 

الصــورة، شــخصان، مالمحهــام  الجســدية والجنســية غــري واضحــة. واحــد مــن هذيــن الشــخصني، 

يســند رأســه عــىل كتــف الشــخص اآلخــر.   

محتــوى الكامــن: تظهــر هــذه الصــورة العالقــات املختلفــة بــني شــخصني.  عــادًة  يــرسد املفحــوص 

ــول  ــوع الوص ــول موض ــون ح ــص تك ــن القص ــري م ــايض. الكث ــها  يف امل ــات عاش ــن عالق ــاً ع قصص

والرحيــل، اللقــاء والفــراق، الحــب واإلهتــامم والحميميــة. نجــد بعــض القصــص التــي ينتهــي فيهــا 

الحــب. 

ألنهــا القصــة،  وأبطــال  شــخصيات  عــىل  ينتبــه  أن  النفــيس  األخصــايئ  عــىل  يجــب  كــام   
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ميكن أن تدل عىل الكثري من املواضيع الجنسية والعالقات املثلية الكامنة. 

ــا لصدمــة  ــد األخصــايئ النفــيس بعــد تعرضه ــا عن ــّم توجيهه ــال 1: آنســة، عمرهــا 22 ســنة، ت مث

عاطفيــة وخيبــة أمــل مــن خطيبهــا الســابق الــذي اقــرتن بصديقتهــا. عانــت اآلنســة مــن اإلكتئــاب 

ملــدة ســتة أشــهر. 

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان زمن الرجع: 25 ثانية    

ــا.  ــرياً وتعــاين مــن مــرض م ــه كث ــا تحب هــذه املــرأة تســند رأســها عــىل كتــف هــذا الشــاب ألنه

رمبــا الحــزن. إنهــام تشــاجرا ولكــن هــي حزينــة جــداً جــداً بســبب هــذا الشــجار. بعــض األحيــان، 

بســبب حالتهــا تشــعر بأنهــا تريــد أن تــؤذي نفســها فقــط لتقــول لــه: ”أنظــر إيل“.

ــة  ــوء معامل ــبب س ــيس بس ــايئ النف ــد األخص ــه عن ــم توجيه ــنة، ت ــره 14 س ــاب عم ــال 2: ش مث

ــه. ــاه أهل ــة تج ــة مفرط وعدواني

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 30 ثانية   

 (سكوت)

ــرياً. األم أيضــاً  ــم بإبنهــا املريــض. (ســكوت) هــو مصــاب بالرسطــان وســيتعذب كث هــذه األم تهت

ــة اآلخريــن.  ــان يتعــذب بســبب ســوء معامل تتعــذب. بعــض األحي

مثــال 3: شــابة عمرهــا 16 ســنة. يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   
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هــذه صــورة حبيبــني ولكــن الشــاب لــن يســتمر بالحــب وســيحب أختهــا. بعــض األحيــان تحــدث 

هــذه املشــاكل يف العائــالت األرســتقراطية خاصــة يف العصــور القدميــة قبــل اخــرتاع الكهربــاء حيــث 

كان يلتقــي الحبيبــان تحــت ضــوء الشــمعة. 

ــات  ــن العالق ــد م ــا العدي ــية ولديه ــاالت جنس ــن خي ــاين م ــنة، تع ــا 25 س ــاة عمره ــال 4: فت مث

ــة.  ــية مثلي ــات جنس ــباب وعالق ــع الش ــية م الجنس

زمن إجراء اللوحة:  3 دقائق  زمن الرجع: 15 ثانية     

ــه مــن كل  ــام هــي تحب ــا فقــط بين ــان. هــو يحــب مامرســة الجنــس معه (ســكوت) إنهــام حبيب

ــكوت)  ــة (س ــياء غريب ــا أش ــارس معه ــل وأن مي ــا بحب ــا أن يقيده ــب منه ــو طل ــى ل ــا. حت قلبه

ــكوت).  ــا (س ويرضبه

اللوحة : 11
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ــاً ومــن جميــع  محتــوى الظاهــر: الصــورة رقــم 11، متــرر لجميــع مفحــويص التــات: ذكــوراً وإناث

األعــامر. إنهــا صــورة لطريــق وعــرة، ممتلئــة بالصخــور مــن كل األحجــام. الطريــق محاذيــة لهــوة 

عميقــة بــني منحــدرات عاليــة. 

الصــورة غامضــة وغــري واضحــة خاصــًة «الشــخصية» املوجــودة  يف نهايــة الطريــق، غــري محــددة 

البتــة. كــام يف خلفيــة الصــورة، نجــد جــداراً كبــرياً رمبــا مــن الصخــور (الصــورة غــري واضحــة البتــة). 

وكأن «شــيئاً» يطــري، يبــدو وكأنــه تنــني أو رقبــة تنــني. 

محتــوى الكامــن: هــذه الصــورة مهمــة جــداً، بعــض املفحوصــني يجدونهــا غريبــة جــداً و«ترعــب» 

ــي يســتعملها  ــامت الت ــد املفحــوص والكل ــال عن ــن. تســاعد هــذه الصــورة يف دراســة الخي آخري

خــالل رسده للقصــة. كــام تظهــر العديــد مــن النقــاط التاليــة وهــي:

الحالة املزاجية عند املريض: حزن، فرح، المباالة، تشويه، إهتامم، بصبصة...   1  

املخاوف البدائية والطفولية والهروب منها من خالل قصص قصرية وكلامت قليلة.   2  

املخاوف من الهجوم والعدوانية من اآلخر.   3  

القلق النفيس واملخاوف التي ال مربر لها.  4  

مثــال 1: شــاب عمــره 18 ســنة. يعــاين مــن قلــة ثقــة بالنفــس. هــذا الشــاب يعــاين مــن الوحــدة 

وليــس لديــه أصدقــاء. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إنغالقــه عــىل نفســه.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و25 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   
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هنــا صيــاد قــرر أن يقتــل أســداً موجــوداً يف الغابــة (....) هــا هــو األســد (....) هجــم عــىل األســد 

وقتلــه.

مثــال 2: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و5 ثواٍن زمن  الرجع : 5 ثوان     

(...) صياد يرتاح بعد معاناة الوصول (....) النوم هام جداً يل (...).

ــد  ــّم توجيهــه عن ــه. ت ــة ســيئة مــن زوج والدت ــال 3: شــاب عمــره 15 ســنة. عــاىن مــن معامل مث

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان    

(...) هجم عليه حيوان ضخم ال أعرف ما هو  (...)

مثــال 4: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

... يتسلق الجبال وهجم عليه دب رضبه وأوقعه أرضاً وصار املغامر ينزف دماً...
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12 M : اللوحة

محتــوى الظاهــر: هــذه الصــورة مخصصــة للرجــال مــا فــوق ال18 ســنة. شــخصيتان موجودتــان 

يف هــذه اللوحــة:  رجــل شــاب مســتلٍق عــىل أريكــة وعينــاه مغلقتــان. رجــل آخــر بقربــه، مســن 

مــن خــالل شــعره ولكــن مالمحــه غــري واضحــة. يــده ممتــدة عــىل وجــه الشــاب.  خلفيــة الصــورة 

ســوداء وال يظهــر فيهــا أي يشء. 

محتــوى الكامــن: تظهــر هــذه الصــورة العالقــات املختلفــة بــني الشــاب الصغــري بالســن برجــل كبري 

الســن. كــام تســاعد مــن تأجيــج العالقــة مــا بــني املعالــج النفــيس واملفحــوص. هــذه العالقــات 

ميكــن أن تنقســم إىل النقــاط التاليــة:

العالقات الجنسية املثلية.  1  
ــحر  ــة الس ــيس) أو مامرس ــم املغناطي ــرى (التنوي ــخصية أخ ــىل ش ــخصية ع ــيطرة ش س  2  

عليــه. 

معالـــج  طبيـــب،  املســـن،  الرجـــل  (شـــخصية  لآلخـــر  مســـاعدة   شـــخصية   3  
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أو أخصايئ نفيس يساعد الشاب).   

العالقة األوديبية بني األبن واألب.  4  

عالقات قدمية ولكن ما زالت عالقة يف ذهن املفحوص.  5  

مثــال 1: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

(...) الشاب مل يرد أن يقوم الرجل بالتنويم املغناطييس ولكنه أجربه عىل ذلك  (...).

مثال 2: سيد عمره 45 سنة. تم توجيهه عند األخصايئ النفيس بسبب اإلكتئاب.

زمــن إجراء اللوحــة:  دقيقتان و15 ثانية زمــن الرجــع:  15   ثانيــة 

هــذا الرجــل يريــد أن يخنــق هــذا الشــاب النائــم. ولكــن (ســكوت) كال إنــه يحــاول مــن تهدئتــه 

(ســكوت). هــذا مختلــف. (ســكوت).
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12 F : اللوحة

محتــوى الظاهــر: صــورة مخصصــة فقــط للنســاء فــوق ال18 ســنة. شــخصيتان يف هــذه الصــورة، 

امــرأة شــابة تنظــر إىل يشء مــا، ووراءهــا هنــاك امــرأة عجــوز تنظهــر بالشــكل املعاكــس. تضــع 

املــرأة العجــوز منديــالً عــىل رأســها. وتضــع يدهــا عــىل ذقنهــا وكأنهــا تفكــر بــيشء مــا. 

محتــوى الكامــن: تســاعد هــذه اللوحــة مــن كشــف مفاهيــم صــورة األم مــن قبــل املفحوصــة. 

بعــض األحيــان تُــْرسَد قصــص عــن األم الرشيــرة وبعــض األحيــان عــن األم الحاضنــة. كــام تظهــر 

ــا  ــان تراه ــض األحي ــنة وبع ــخصية املس ــاه الش ــة تج ــاالت اإليجابي ــلبية، واإلنفع ــاالت الس اإلنفع

املفحوصــة كحــامة  أو شــخصية مزعجــة. 
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مثــال 1: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، طلبــت مســاعدة نفســية بســبب مشــاكل عالئقيــة مــع زوجهــا 

والشــعور الدائــم بالحــزن وعــدم التــوازن النفــيس. 

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و25 ثانية زمن الرجع: 30 ثانية   

(ســكوت) هــذه املــرأة موجــودة يف منــزل والدتهــا. األم هــي الواقفــة وراءهــا وتســمعها تتحــدث 

ــا أعتقــد  ــان كأنهــام تتجــادالن حــول موضــوع ميــس واحــدة منهــام. أن مــع زوجهــا. إنهــام واقفت

بــأن الســيدة العجــوز هــي ســبب كل املشــاكل التــي متــر بهــا هــذه الســيدة. يجــب اإلبتعــاد عــن 

الســيدة العجــوز. 

ــيس  ــايئ النف ــد األخص ــا عن ــّم توجيهه ــاب. ت ــن األكتئ ــاين م ــنة، تع ــا 55 س ــيدة عمره ــال 2: س مث

ــا. ــع عائلته بســبب مشــاكل م

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

(...) أخربتها أمها أن هذا الرجل يريد اإلقرتان بها (...)

مثــال 3: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و55 ثانية زمن الرجع: 45 ثوان   

(سكوت مطّول)

هــذه الســيدة تــودع أمهــا ألنهــا مســافرة. يبــدو كأنهــا لــن ترجــع أبــداً. (ســكوت - 

مطــّول) األم ليســت حزينــة بــل فرحــة ألن ابنتهــا جلبــت الكثــري مــن املشــاكل لهــا. 

(سكوت)
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(األخصايئ النفيس) تريدين إضافة أي يشء.

كال.- 

مثــال 4: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس، بعدمــا عانــت عــدة شــهور 

مــن قلــق مفــرط  وال ســبب لــه. 

زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و30 ثانية  زمن الرجع: 15 ثانية   

كأن هــذه الســيدة املســنة تفــّرس بشــكل إســتفزازي لهــذه اآلنســة بعــض األمــور يف الحيــاة. - 

عــادًة نواجــه الكثــري مــن املشــاكل يف الحيــاة، ولكــن يجــب دامئــاً أن نجــد مخرجــاً لهــذه 

ــة عــدم إســتقرار. (ســكوت)  ــا أكــون يف حال ــه يل زوجــي عندم ــا يقول املشــاكل. هــذا م

طبعــاً أنتــم، األخصائيــني النفســيني، تعرفــون مــاذا يجــب أن تقومــوا بــه عندمــا تواجهــون 

مشــاكل معنــا. صحيــح؟ 

(األخصــايئ النفــيس)  طبعــاً نتســاعد لــيك نجــد حلــوالً لجميــع املشــاكل. مــاذا تخربيننــي أيضــاً عــن 

ــورة؟ هذه الص

هذا كل يشء. ال أريد أن أضيف شيئاً. - 

12 BG : اللوحة
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ــة عــرشة  ــاً عمرهــم مل يتجــاوز الثامن ــوى الظاهــر: صــورة مخصصــة لألشــخاص، ذكــوراً وإناث محت

ســنة ســنة.  قــارب عــىل ضفــة  بحــرية.  هنــاك الكثــري مــن األشــجار ويف خلفيــة الصــورة، غابــة.  ال 

شــخصية  أو شــخصيات موجــودة  يف القصــة، فقــط الطبيعــة.

ــد  ــة  عن ــكار اإلنتحاري ــاب واألف ــاف اإلكتئ ــي إكتش ــورة ه ــذه الص ــدف ه ــن: ه ــوى الكام محت

املفحوصــني. يــرسد بعــض األشــخاص قصــص مــوت يف البحــرية، أو ســقوط أحــٍد مــن القــارب. كــام 

ــة: ــات، عــن بعــض املشــاعر التالي ــذي يعــاين مــن بعــض اإلضطراب يعــرب املفحــوص ال

الرتك.   1  

اإلنغالق.   2  

الحزن واإلكتئاب.   3  

أما املفحوصون الذين ال يعانون من إضطرابات ُعصابية، ميكن أن يتحدثوا عن:

صيد السمك.- 

السباحة  ومتضية الوقت يف الغابة وغريها من املواضيع.- 

ــة  ــوء معامل ــبب س ــيس بس ــايئ النف ــد األخص ــه عن ــم توجيه ــنة، ت ــره 14 س ــاب عم ــال 1: ش مث

ــه.  ــاه أهل ــة تج ــة مفرط وعدواني

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

ــاك (ســكوت) شــجريات -  هــذه بحــرية، بحــرية فيهــا (ســكوت) فيهــا قــارب كــام هن

ــار؟ ــَم سيســاعدين هــذا اإلختب ــرية. (ســكوت) ِب بقــرب البحــرية وشــجرة كب

(األخصــايئ النفــيس) كــام فــّرست لــك، هــذا اإلختبــار يســاعد يف إكتشــاف وتحديــد بعض 

املشــاكل التــي ميكــن أن تكــون ســبب عصبيتــك ! مــاذا تــرى أيضــاً يف الصــورة؟
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إنها غابة وشجرة (سكوت) أشجار، وبحرية (سكوت) هذا كل يشء. - 

مثال 2: فتاة عمرها 16 سنة، تعاين من مشاكل عائلية ومشاكل يف مدرستها.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و35 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

هذه الحديقة لشاب غني جداً (...) هجم عليه صديقه و أحرق له حديقته (...).

مثــال 3: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

زمن  الرجع : 0 ثانية               زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و30 ثانية

إنهــا لوحــة مــن الطبيعــة. يبــدو وكأنهــا رســمة رســمها شــخٌص كان ال أحــد يعــرف - 

بأنــه قــادر عــىل الرســم (ســكوت مطــول).

(األخصايئ النفيس) كيف ستنتهي القصة؟

ال أدري، رمبا سيصبح شخصاً مشهوراً من خالل رسامته.- 

مثــال 4:  شــابة عمرهــا 15 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

زمن إجراء اللوحة: 50 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان    

أفرادهــا  كان  هنــاك.  تتســىل  لــيك  البحــرية  اىل  ذهبــت  عائلــة،  عــن  قصــة  ســأخرب 
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متخاصمــني (ســكوت). عندمــا وصلــوا، كان املنظــر خالبــاً. فرحــت جــداً العائلــة هنــاك وقــام األب 

ــوا جميــع أفرادهــا قــد تصالحــوا.  ــة يف املســاء وكان باســتعامل القــارب. (ســكوت) رجعــت العائل

(نهايــة إيجابيــة)

13 MF : اللوحة

ــرأة ورجــل هــام  ــوق ال18 ســنة. إم ــا ف ــاث م ــور واإلن ــوى الظاهــر: صــورة مخصصــة للذك محت

الشــخصيتان يف اللوحــة. الرجــل واقــف، واضعــاً ذراعــه عــىل عيونــه . أمــا املــرأة، فمســتلقية عــىل 

الرسيــر، عاريــة الصــدر، ويدهــا ممــدودة.  الصــورة  يف الغرفــة، يوجــد فيهــا، رسيــر وكــريس وطاولة 

عليهــا كتــب ومصبــاح. 
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محتــوى الكامــن: تكشــف هــذه الصــورة عالقــة املفحــوص برشيكــه. كــام تســاعد يف إظهــار النقــاط 

لتالية: ا

الرصاعات الجنسية  والكبت الجنيس عند الرجال والنساء.    1  

الشعور بالذنب تجاه النشاط الجنيس.    2  

إساءة من الرجل تجاه املرأة.    3  

األدوات الجنسية – املازوشية  والسادية.    4  

الصدمات الجنسية  وخوف من اإلغتصاب (عند النساء).   5  

اإلهتامم بتفاصيل الصورة (الوسواس القهري).     6  

عالقة الزوج والزوجة: العاطفية – الجنسية.    7  

مثــال 1: شــابة عمرهــا 18 ســنة، عاشــت فــرتة مــن حياتهــا يف ميتــم لألطفــال املرشديــن. حســب 

إختبــار MMPI تعــاين مــن العدوانيــة املفرطــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

(سكوت) ... بعدها استعمل آالت غريبة وكانت  فرحة جدا بكل ما فعله لها (...).

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 45 ســنة، تعــاين مــن قلــة يف النضــج العاطفــي. تــم توجيههــا عنــد األخصايئ 

النفــيس بعــد مــوت والدتها.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

... ومارس الجنس معها ولكنه كان نادماً.....
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13 B : اللوحة

محتــوى الظاهــر: صــورة مخصصــة  فقــط للذكــور مــا دون ال18 ســنة. صبــي صغــري  جالــس عــىل 

عتبــة بيــت خشــبي. يبــدو الصبــي أنــه يفكــر بــيشء مــا. واضعــاً يديــه عــىل فمــه ويفكــر. هــي 

الصــورة الوحيــدة يف اإلختبــار غــري املرســومة بــل صــورة  فوتوغرافيــة. 

محتــوى الكامــن: هــذه صــورة للصبيــان، كالصــورة األوىل مــن التــات. فهــي تســاعد لــرسد قصــص 

عــن أحــالم اليقظــة وأيضــاً قصــص عــن الوحــدة، املغامــرات واملشــاكل وصــوالً إىل التنمــر واملشــاكل 

املدرســية والعائليــة أيضــاً.   

كــام يــرسد املفحــوص الكثــري مــن القصــص املتعلقــة يف حياتــه اليوميــة وعــن عالقتــه بأصدقائــه يف 

املدرســة وبأهلــه يف البيــت أيضــاً. 
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ــّم توجيهــه عنــد األخصــايئ  ــة. ت ــال 1: شــاب عمــره 16 ســنة – يتيــم، عــاىن مــن ســوء املعامل مث

ــة. ــا اإلجتامعي ــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبي النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبداي

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

(ســكوت)  ال يريــد أن يلعــب مــع أحــد... قالــت لــه املعلمــة ملــاذا ال تريــد أن تلعــب فقــال لهــا 

:“أخــاف أن يرضبنــي أحــد“ (...)

مثــال 2: شــابة عمرهــا 16 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

زمن إجراء اللوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

(...) كان ينتظر ان يلعب معه أحد األطفال (...)

 MMPI مثــال 3: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

هــذه قصــة ســيدة تعيــش رصاعــاً بســبب تطلعاتهــا إىل الحيــاة (...) لديهــا العديــد مــن األحــالم 

ولكنهــا مل تحقــق أيــاً منهــا بســبب عــدم إســتطاعتها الخــروج مــن املنــزل مبفردهــا (...)
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13 G : اللوحة

ــاة  ــات مــا دون ال18 ســنة. يف هــذه الصــورة، فت ــوى الظاهــر: صــورة مخصصــة  فقــط للبن محت

صغــرية تتســلق ســالمل وتبــدو ســالمل كبــرية وكثــرية . مشــهد اللوحــة غــري واضــح : فهــو يف بنايــة أو 

يف مــكان آخــر (قــرص أو بيــت كبــري...).  

محتــوى الكامــن: هــذه الصــورة كالصــورة الســابقة تســاعد يف معرفــة عالقــة الصبــورة مــع 

األصدقــاء، الوحــدة، املغامــرات واملشــاكل وصــوالً إىل التنمــر واملشــاكل املدرســية والعائليــة أيضــاً.  

بعــض األطفــال يــرسدون قصصــاً تتعلــق بعالقتهــم باملدرســة مــن خــالل الــدرج الــذي يذكرهــم 

ــدرج املدرســة.  ب

مثــال 1: شــابة عمرهــا 14 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.
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زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

... تصعد السالمل وإنها خائفة بسبب عدم إتزان السالمل التي ستسقط عنها ...

مثــال 2: شــابة عمرهــا 15 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

هــذه قصــة فتــاة تهــرب مــن بيتهــا بــدون أن تخــرب أحــداً وتصعــد إىل ســطح البنايــة التــي تقطــن 

فيهــا، وتختبــىء مــن والدتهــا التــي ترضبهــا كل يــوم. (ســكوت) إنهــا فتــاة وقحــة جــداً.

مثال 3: شابة عمرها 15 سنة – يتيمة، عانت من سوء املعاملة. 

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و10 ثوان زمن الرجع : 15 ثانية            

(سكوت) فتاة تصعد السلم. (سكوت مطول) - 

(األخصايئ النفيس) أخربيني قصة عن الصورة. 

 أرى فتاة تصعد السلم (سكوت مطول)- 

(األخصايئ النفيس) تصعد السلم ؟

نعم تصعد السلم (سكوت) هذا كل يشء- 

(ذكاء بسيط مع إنعدام للخيال)
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اللوحة : 14

محتــوى الظاهــر:  الصــورة التاليــة هــي لجميــع األشــخاص : ذكــوراً  وإناثــاً ومــن كل األعــامر. هــذه 

الصــورة عــن رجــل أو امــرأة يف غرفــة غــري محــددة. هــذه الغرفــة ســوداء، ال نــور فيهــا، فقــط نــرى 

نافــذة مفتوحــة عــىل مرصعيهــا، وشــخصية اللوحــة  بقــرب النافــذة.  

محتوى الكامن: هذه الصورة مهمة جداً عىل الصعيد الكلينييك. فهي:

تكشف لنا املخاوف التي يعايشها املفحوص.   1  

تحدد املخاوف من الظالم (املخاوف الطفولية).  2  

تساعد يف اكتشاف امليول اإلنتحارية (القفز من النافذة).  3  

تكشــف هــذه اللوحــة أيضــاً، البارانويــا عنــد املفحــوص وخوفــه مــن الرسقــة أو الســطو   4  

املســلح. 

كــام تســاعد هــذه الصــورة يف اكتشــاف كيــف عالــج املفحــوص مشــكلة القصــة. هــل كان عالجــاً 

مالمئــاً؟ منطقيــاً؟ رسيعــاً؟ ال عــالج؟ 
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مثــال 1: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 3 ثوان  

هــذا الرجــل موجــود يف الســجن (...) كان يــرسق املــال (...) تشــاجر مــع رجــل وألقــت الرشطــة 

القبــض عليــه ووضعتــه يف املــكان املناســب لــه (...) 

مثــال 2: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

زمن  الرجع : 10 ثوان                         زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان.

هــذا الشــاب جالــس عــىل حافــة شــباك غرفتــه. يبــدو يل بأنــه حزيــن ألنــه لوحــده وال أحــد يتكلــم 

معــه. مــن الصعــب أن يشــعر اإلنســان بأنــه وحيــد وال أحــد يحبــه.

مثــال 3: شــابة عمرهــا 18 ســنة، عاشــت فــرتة مــن حياتهــا يف ميتــم لألطفــال املرشديــن. حســب 

إختبــار MMPI تعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

لَِم هذا الشاب موجود عىل الشباك؟ هل يريد اإلنتحار؟ (سكوت مطول)- 

(األخصايئ النفيس) ألفي قصة عىل ذوقك. 

ولكــن -  باإلنتحــار.  دامئــاً  يفكــر  فهــو  ينتحــر.  أن  يريــد  الشــاب  هــذا 

يحبهــا  التــي  عائلتــه  تذكــر  الشــباك،  مــن  نفســه  يرمــي  أن  قبــل 
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كثريا وتراجع عن قراره. (سكوت) مل يقتل نفسه بل عاش.      

اللوحة : 15

محتــوى الظاهــر:  اللوحــة رقــم 15 مخصصــة  لجميــع املفحوصــني، ذكــوراً وإناثــاً ولجميــع األعــامر. 

هــذه الصــورة هــي يف مقــربة، نجــد العديــد مــن املقابــر التــي تلــف الرجــل يف كل إتجــاه. هــذا 

الرجــل  ضعيــف البنيــة، مالمحــه غــري واضحــة.  ميســك بــني يــداه شــيئاً غــري محــدد.  تبــدو هــذه 

الصــورة يف الليــل، وإنهــا صــورة تزعــج  الكثــري مــن املفحوصــني. 

عالقـــة  اكتشـــاف  يف  النفـــيس  األخصـــايئ  الصـــورة  هـــذه  تســـاعد  الكامـــن:  محتـــوى 

التـــي يرسدهـــا املفحـــوص مهـــام كان جنســـه أو  القصـــص  باملـــوت. فـــكل  املفحـــوص 



118

عمــره، يتكلــم بشــكل مبــارش عــن املــوت. العديــد مــن املفحوصــني يذكــرون قصــص وفــاة أحــد 

األقــارب املقربــني أو البعديــن والتــي عاشــوها يف عائلتهــم. كــام تســاعد مــن مخــاوف املفحــوص 

تجــاه املــوت. 

كام لهذه الصورة أهداف أخرى وميكن أن تعدد:

اإلكتئاب وقصصاً عن الحزن واألىس والخوف النفيس.   1  

القتل وإيذاء اآلخر ورمبا إيذاء املوىت.  2  

الحياة ما بعد املوت (للتخفيف من القلق الذي يشعره املفحوص)  3  

االنتحار أيضاً رمبا يكون محور إحدى القصص التي يرسدها الصبور.   4  

العصبية بسبب الرتك (الشخص الذي مات ترك رشيكه).   5  

مثــال 1: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق.

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

(...) هــذا الرجــل قتــل صديقــه لســبب تافــه مل يــدر أحــد مــا هــو هــذا الســبب (...) وكان يــزوره 

كل ســنة ويرفــع عليــه املســدس ويقتلــه يف قــربه (...) كان ال يخــاف مــن أحــد حتــى مــرة رفــع 

املســدس عــىل الرشطــة.

مثــال2: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

زمن الرجع: 10 ثوان        زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و25 ثواٍن

مــاذا أرى هنــا؟ هــذا الرجــل قلبــه مثــل قلــب الطفــل. إنــه شــخص جيــد وحســن النيــة. إنــه يف 

املقابــر، يــزور أحــد أصدقائــه. إنــه قتلــه ويتمنــى لــو كل مــرة يــراه أن يقتلــه. 
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ــا لصدمــة  ــد األخصــايئ النفــيس بعــد تعرضه ــا عن ــّم توجيهه ــال 3: آنســة، عمرهــا 22 ســنة، ت مث

عاطفيــة وخيبــة أمــل مــن خطيبهــا الســابق الــذي اقــرتن بصديقتهــا. عانــت اآلنســة مــن اإلكتئــاب 

ملــدة ســتة أشــهر.

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و5 ثوان زمن الرجع: 10 ثوان   

آآآه ! هــذا الشــخص مخيــف. مــاذا يفعــل؟ يحمــل مســدس؟ رمبــا تركتــه صديقتــه وهــا هــو يف 

ــه وإال النتيجــة  ــرتك حبيبت ــل نفســه. ال يجــب عــىل أي حبيــب أن ي ــد ان يقت مــكان مخيــف يري

ســتكون صعبــة عــىل االثنــني. ملــاذا الحــب صعــب جــداً؟ ملــاذا؟ هــذه الصــورة تذكــرين (ســكوت) 

عندمــا كنــت مكتئبــة. 

اللوحة : 16

خاللهــا  مــن  يــرسد  بيضــاء  صــورة  التــات.  مفحــويص  لجميــع  صــورة  الظاهــر:  محتــوى 

الصبــور القصــة التــي تخطــر عــىل بالــه. إذا مل يســتطع املفحــوص رسد قصــة عــن هــذه 
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اللوحــة بســبب صعوبــة التعبــري عــن هــذه املــادة «الخياليــة»، يطلــب منــه األخصــايئ النفــيس أن 

يغلــق عينيــه ويــرسد القصــة األوىل التــي تــأيت عــىل ذهنــه. 

ــال  ــور. خي ــال الصب ــي تخطــر عــىل ب ــكار الت ــن: هــذه الصــورة هــي إســقاط لألف ــوى الكام محت

املفحــوص ســيلعب دوراً بــارزاً يف تحديــد املوضــوع الــذي يشــغل املفحــوص. عــادة تكــون القصــص 

غنيــة جــداً مــن هــذه اللوحــة. 

كــام هــي الناقلــة لالوعــي املفحــوص ويعنــي ذلــك، بــأن هــذه اللوحــة تســاعد يف اكتشــاف مــا هــو 

ال منظــور، مــا هــو مخفــي، وموجــود بالالوعــي عنــد الصبــور. 

أمــا املفحــوص الــذي مل يســتطع مــن رسد قصــة مــن هــذه اللوحــة، يجــب التنبــه عــىل النقــاط 

التاليــة:

القلق.  1  

التشاؤمية.   2  

آليات الدفاع منها اإلنكار.  3  

القسوة والالمباالة.  4  

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 33 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. إلتجــأت ملؤسســة لحاميتهــا 

وحاميــة أطفالهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب القلــق املزمــن الــذي تعــاين منــه.

زمن الرجع: 10 ثانية      زمن إجراء اللوحة: دقيقتان  و30 ثانية

ألوان وأشكال تندمج لتشكل لوحة املوناليزا (...) صورها رسام عظيم هو أنا (...)
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مثــال 2: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان  زمن الرجع: 15 ثانية     

هذه صورة لحلم، حلم أبيض. هل تريد قصة عن هذا الحلم؟- 

(األخصايئ النفيس) ميكنك من رسد قصة. 

قصــة (ســكوت) قصــة فتــاة حلمــت بأنهــا تطــري يف الســامء البيضــاء. أشــعر وكأننــي - 

أفقــد صــوايب.  (ضحــك). لـِـَم هــذا اإلختبــار؟ لقــد أخربتنــي (ضحــك)

مثــال 3: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و50 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

ــت -  ــرياً. لبس ــها كث ــامم بنفس ــب اإلهت ــاة تح ــا فت ــكوت). رمب ــيئاً (س ــل ش ال أتخي

ــول).  ــكوت مط ــض. (س ــتاناً أبي فس

(األخصايئ النفيس) أخربي قصة مبا يخطر يف بالك !

ــدأت بــرشاء -  ــرياً وب ــذا قــررت أن تحــب نفســها كث ــا. ل ــاة ال أحــد يحبه هــذه الفت

الثيــاب البيضــاء. إنهــا تحــب الثيــاب البيضــاء مثــل جميــع الفتيــات مــن عمرهــا. 

هــذا الحــب للــذات مهــم جــداً لــو ال نحــب نفســنا، نغــرق. صحيــح؟ لــو ال نحــب 

نفســنا منــوت! صحيــح؟ (ضحــك بشــكل خفيــف وغــري ظاهــر). 



122

17 BM : اللوحة

محتــوى الظاهــر: صــورة مخصصــة للذكــور، فــوق ال14 ســنة. رجــل ، غــري واضــح املالمــح، يبــدو 

كأنــه عــاٍر، يتســلق حبــالً لألعــىل (أو لألســفل). خلفيــة الصــورة بيضــاء. 

ــا: مخــاوف  ــور منه ــد  الصب ــوى الكامــن: تســاعد هــذه الصــورة مــن اكتشــاف املخــاوف عن محت

ــأن هــذا  ــى الرباكــني... بعــض القصــص ميكــن أن تفــّرس ب ــزالزل أو حت ــق أو ال الصدمــات كالحرائ

ــواين ويقــوم بعرضــه أمــام املتفرجــني.  الرجــل هــو بهل

كــام تســاعد هــذه الصــورة يف إكتشــاف الطبيعــة التنافســية بــني الرجــال عنــد املفحوصــني الذكــور 

مــن خــالل صــورة الجســد والقــوة العضليــة الظاهــرة يف الصــورة. 

كــام حــب الــذات نقطــة أساســية يف هــذه اللوحــة، حيــث نجــد قصصــاً عــن اإلهتــامم بالــذات 

وكلــامت تعــرب عــن حــب الــذات. 
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 MMPI مثــال 1: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

(...) هو يحب عمله ولكن ذلك النهار جرح نفسه وكرس رجله...

مثــال 2: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

هــذا الرجــل يلعــب مــع أصدقائــه بالحبلــة (...) لديــه العديــد مــن األصدقــاء الذيــن يعملــون مثلــه 

يف الســريك (...) يعتمــدون عليــه للعــب يف الســريك (...) (صــورة).

ــّم توجيهــه عنــد األخصــايئ  ــة. ت ــال 3: شــاب عمــره 16 ســنة – يتيــم، عــاىن مــن ســوء املعامل مث

ــة. ــا اإلجتامعي ــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبي النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبداي

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية      

ــالً. إنــه تحــٍد مــع شــاب آخــر أقــوى منــه. وخــالل التســلق (ســكوت)  هــذا الشــاب يتســلق حب

سيســقط  أرضــاً وســيؤذى. ســيكرس يــده (ســكوت). رمبــا كانــت الســقطة عاليــة، لذلــك أذى نفســه 

كثــرياً. لقــد توجــع كثــرياً (ســكوت) (مــع حــركات يف اليــد ويف الوجــه).
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ــوق ال14 ســنة. يف هــذه اللوحــة، يوجــد  ــا ف ــاث م ــوى الظاهــر: صورة مخصصــة فقــط لإلن محت

جــرس كبــري، واقفــة عليــه فتــاة. تحــت الجــرس هنــاك أشــخاص ومــاء. خلفيــة الصــورة، مبنــى شــاهق 

وشــمس لونهــا أســود، وغيــوم. الصــورة غــري واضحــة كثــرياً.  

محتوى الكامن: من أهم النقاط التي ميكن أن تتكلم عنها املفحوصة هي:

امليول اإلنتحارية، خاصة القصص التي تدور حول موضوع القفز من جرس.    1  
اإلنفصال عن الحبيب أو انتظار الحبيب عىل الجرس.  2  

اإلكتئاب واألفكار اإلكتئابية- اإلنتحارية.  3  
لوم الذات.  4  
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كصــورة رقــم 14 وصــورة رقــم 3 املخصــص للذكــور، مــن املهــم أن يعــرف األخصــايئ النفــيس كيــف 

ســتنتهي القصــة ليعــرف كيــف املفحــوص يعالــج مشــاكله.  

مثــال 1: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

زمن إجراء اللوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

...ثم قالت وهي ترصخ أنا مستعدة للزواج بك ... (صورة).

ــة  ــاكل عائلي ــد مش ــيس بع ــايئ النف ــد األخص ــا عن ــّم توجيهه ــنة، ت ــا 16 س ــابة عمره ــال 2: ش مث

ــذات.  ــاه ال ــن وتج ــاه اآلخري ــة تج وعدواني

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

... لكنهم طلبوا منها أن ال ترمي نفسها من فوق الجرس ...

مثــال 3: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و5 ثوان زمن الرجع: 15 ثانية   

هــذه الفتــاة واقفــة عــىل جــرس. كأنهــا تنتظــر أحــداً مــا. رمبــا هــي تنتظــر أحــداً تحبــه. (ســكوت) 

إنهــا كقصــص الكاتــب العاملــي الفرنــيس فيكتــور هوغــو. أحــب قــراءة قصصــه كقصــة البؤســاء. 

إنهــا قصــة مؤثــرة. (ســكوت) هــذه قصــة، هــذه الفتــاة التــي بحاجــة ملســاعدة وهــي تنتظــر هــذه 

املســاعدة مــن أحــد مــا. 
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محتــوى الظاهــر:  صــورة مخصصــة فقــط للذكــور، مــا فــوق ال14 ســنة. يف الصــورة، رجــل واقــف 

البــس معطفــاً يغطــي جســمه. ويبــدو وراءه أحــد ميســك بــه. ولكــن الشــخصيات التــي تظهــر يديهــا 

عليــه، غــري ظاهــرة. يوجــد فقــط ثــالث أيــدي تغطــي جســمه.

محتــوى الكامــن: القلــق، املخــاوف مــن الهجــوم، الجنســية املثليــة، اإلنتحــار واملــوت هــي املواضيع 

ــاك بعــض القصــص التــي تتحــدث عــن قــوة خارقــة   األكــرث تــداوالً يف قصــص هــذه اللوحــة. هن

حيــث يــرسد املفحــوص قصصــاً مامثلــة ويصــدق بوجودهــا.

كام نجد بعض القصص ذات الطابع اإليجايب منها: مساندة ومساعدة صديق يف حالة سكر.   

والدتــه.  زوج  مــن  ســيئة  معاملــة  مــن  عــاىن   – ســنة   15 عمــره  شــاب   :1 مثــال 
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تــّم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة 

بأنــه تــم تبديــل مدرســته مبدرســة جديــدة.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

  ... كانــا يتعــاركان بســبب ســوء ســلوك هــذا الرجل(ســكوت) كان الرجــل الســيىء يريــد خطــف 

امــرأة الرجــل الــذي قــرر أن يقتلــه ...

مثــال 2: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و15 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية    

هــذا الرجــل ليــس قــادراً أن ميــيش. يبــدو يل كأنــه (ســكوت) أحــد مــا رضبــه وهــو يشــعر بالعجــز. 

ليــس فقــط بالعجــز مــن املــيش (ســكوت) ولكــن أيضــاً العجــز النفــيس. كأنــه ال يقــدر أن يســاعد 

نفســه. هــو بحاجــة للمســاعدة. (ســكوت) ســيطلب املســاعدة ألنــه بحاجــة لهــا. 

ــد  ــه عن ــّم توجيه ــده تجاهــه. ت ــة مــن وال ــن العدواني ــاىن م ــال 3: شــاب عمــره 17 ســنة – ع مث

ــن الوحــدة. ــن عمــره وم ــع أشــخاص م ــم م ــه للتأقل األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

زمن إجراء اللوحة: 50 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان    

إنــه مــن مشــهد ســناميئ، هــذا ليــس حقيقيــاً. إنــه فقــط مشــهد عــن شــخصني يتصارعــان. وهــام يف 

الحيــاة الواقعيــة ال يحبــان كثــرياً عملهــام مثــل كثــري مــن األشــخاص بســبب  عــدم وجــود التوجيــه 

ملهني.   ا
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محتــوى الظاهــر: صــورة رقــم 18 هــي مخصصــة فقــط لإلنــاث مــا فــوق ال14 ســنة. إمــرأة متســك 

برقبــة شــخصية ثانيــة غــري محــدد جنســها. يبــدو يف الصــورة بــأن مالمــح املــرأة حزينــة  كــام يبــدو 

وكأنهــا تدفــع الشــخصية الثانيــة عــرب درابزيــن الســالمل أو تبعدهــا عــن هــذا الدرابزيــن (الــدرج). 

محتــوى الكامــن: تعامــل النســاء تجــاه العــدوان، أو كيفيــة مســاعدة املــرأة لغريهــا مــن 

الشــخصيات هــي أهــم أهــداف هــذه اللوحــة. كــام ميكــن أن نجــد قصصــاً فيهــا قتــل أو مــوت 

الشــخصية الثانيــة أو حتــى إنتحــار. يف هــذه اللوحــة، تظهــر عالقــة األم بابنتهــا: عدوانيــة، إهتــامم، 

حــب، مســاعدة... 

ــا  ــع يديه ــرأة بوض ــوم امل ــَم تق ــة، لِ ــالل القص ــن خ ــف  م ــيس أن يكتش ــايئ النف ــىل األخص ــب ع يج

ــرأة؟  ــزن امل ــبب ح ــن س ــئلة ع ــض األس ــأل بع ــه أن يس ــام ميكن ــة؟ م ــخصية الثاني ــة الش ــىل رقب ع
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واكتشاف سبب العدوانية واإلهتامم باملفردات والكلامت وخيال املفحوص. 

مثــال 1: آنســة عمرهــا 24 ســنة، طلبــت املســاعدة مــن األخصــايئ النفــيس بســبب ســوء معاملتهــا 

لوالدتهــا وعدوانيــة بــارزة تجاههــا.

زمن الرجع: 15 ثانية       زمن إجراء اللوحة: دقيقة و40 ثانية

... إنهــام ســيدتان تخاصمتــا بســبب الغــرية. وكأن هــذه الصــورة مــن لوحــة برنامــج يف التلفــاز. رمبــا 

هــي إحــدى كبــريات ممثــالت هوليــوود. (ســكوت) أو رمبــا هــي ممثلــة كبــرية وقدميــة ألن الصــورة 

باألبيــض واألســود، حصلــت يف القــرن املــايض.

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

زمن الرجع: 10 ثوان                 زمن إجراء اللوحة: 50 ثانية

... قامــت الفتــاة التــي تبــيك بخدعــة ألمهــا التــي تأثــرت كثــرياً ألن األم هــي التــي كانــت تحــرض 

مكيــدة إلبنتهــا. إنهــام ال يحبــان بعضهــام. 

مثــال 3: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، طلبــت مســاعدة نفســية بســبب مشــاكل عالئقيــة مــع زوجهــا 

والشــعور الدائــم بالحــزن وعــدم التــوازن النفــيس. 

زمن الرجع: 5 ثوان      زمن إجراء اللوحة: دقيقة و25 ثانية

أووف... (ســكوت)هذه األم خــرست إبنتهــا. إنهــا تحتــرض بــني يديهــا. هــذه صــورة محزنــة جــداً. 

بــدت يل األم كــم هــي نادمــة عــىل أفعالهــا ومشــاكلها مــع إبنتهــا (بــكاء املفحــوص). 
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اللوحة : 19

محتــوى الظاهــر:  صــورة مخصصــة لجميــع مفحــويص التــات. صــورة غــري واضحــة لبيــت، كأنــه 

يــذوب أو مغطــى بالثلــج. النوافــذ والبــاب غريبــة. نــرى نوعــاً مــن الغيــوم تحــت البيــت.   

محتــوى الكامــن:  واحــدة مــن أكــرث الصــور املشــتتة للفكــر. بعــض األشــخاص تجــاه هــذه الصــورة 

يشــعرون بالقلــق وعــدم اإلرتيــاح وال يــدرون مــاذا يــرسدون كقصــة. تحليــل هــذه اللوحــة يــأيت كيف 

ميكــن للســارد أن يخفــف مــن ضغــط هــذه الصــورة عــىل قصتــه. 

بعض األحيان نجد قصصاً عن قوة خارقة، أو حريق أو ذوبان البيت بسبب حرارة مرتفعة... 

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 47 ســنة، عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   
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... يف هذا البيت رجل قتل امرأته وقطعها إرباً إرباً ثم أحرق البيت...

مثــال 2: شــابة عمرهــا 25 ســنة – عانــت مــن اإلضطــراب يف النــوم بعــد حــدث ســيارة مأســاوي. تــّم 

توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب قلــق مفرط.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 15 ثوان   

بيت يحرتق بسبب الحرارة العالية

مثــال 3: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

... فقررت أن تحرق البيت بعدما الحظت أن ال جدوى من العيش فيه ...

اللوحة : 20



132

محتــوى الظاهــر: صــورة مخصصــة لجميــع مفحــويص التــات، إناثــاً وذكــوراً مــن كل األعــامر. صــورة 

رجــل أو امــرأة، الشــخصية غــري واضحــة  يف الصــورة. هــذه الشــخصية موجــودة يف الظــالم وتتــىكء 

عــىل مصبــاح الشــارع. اللوحــة معتمــة جــداً وال تظهــر فيهــا تفاصيــل كثــرية.   

محتــوى الكامــن: مواضيــع تشــغل بــال املفحــوص ميكــن أن تــرسد يف هــذه اللوحــة. كــام موعــد 

غرامــي وقصــص املافيــا والرسقــة ميكــن أن تكــون محــور هــذه الصــورة.  كــام تســاعد هــذه الصورة 

يف اكتشــاف:

الوحدة التي يشعر بها املفحوص.  1  

الغموض من خالل بعض أحداث القصة.  2  

القلق املزمن وكيف يتحمله املفحوص.   3  

بعض حاالت البارانونيا وقصص اإلضطهاد.  4  

مثــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

ــه  ــأكل مع ــق لي ــار صدي ــه بانتظ ــكوت) إن ــدن (س ــود يف لن ــييك موج ــل مكس ــة رج ــذه قص ه

(ســكوت) إنــه مغامــر ومشــتاق لبلــده...

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   
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إمــرأة تبــيك بســبب ابنهــا املريــض (ســكوت) ال تــدري إذا هــي كانــت ســبب تعاســة ابنها (ســكوت 

مطــّول) إنهــا مكتئبــة  جــداً جداً جــداً ...

مثــال 3: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

ــح  ــرتة أصب ــد ف ــن بع ــا ولك ــرح للقائه ــكان يف ــه، ف ــأيت إلي ــن ت ــا ل ــه ولكنه ــر حبيبت ــل ينتظ الرج

ــرتوق ... ــه لي ــم أىت صديق ــكوت) ث ــببها (س ــاق بس ــاً وال يط منزعج

مثــال 4: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

زمن إجراء اللوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

إمراة حاملًة إبنتها املريضة وتبيك (سكوت) إنها مكتئبة  جداً ...

يف الفصــل التــايل، ســنتحدث عــن طريقــة تعبئــة إســتامرة التحليــل التــي أعدهــا ”بيــّالك“. كــام 

ــة حســب طريقــة ”مــوراي“ و”بيــالك“.  ســنرشح التقســيامت التحليلي
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الفصل الرابع

تحليل ورقة التنقيط إلختبار تفهم املوضوع

Thematic Apperception Test (TAT)

 لتحليـــل التـــات، تســـتعمل ورقـــة التنقيـــط التـــي وضعهـــا ”بيلـــّالك“ Bellak. هـــذه اإلســـتامرة 

ـــي: ـــابق) وه ـــل الس ـــريها يف الفص ـــّم تفس ـــام (ت ـــة أقس ـــن ثالث ـــة م مؤلف

املعلومات العامة عن املفحوص والنتيجة النهائية. (الصفحة األوىل).- 

ــم املوضــوع. -  ــار تفه ــر إختب ــي رسدهــا املفحــوص خــالل حصــص متري القصــص الت

ــىل ورق). ــة ع ــص منفصل ــْب القص (تُكتَ

ثــم ورقــة تحليــل محتــوى القصــة مــن خــالل الوقــوف عــىل املوضوعــات الغالبــة - 

يف قصــص املفحــوص. واملوضــوع عنــده هــو التكويــن الديناميــيك  للحكايــة أو هــو 

عقــدة القصــة. (الصفحــة الثانيــة والثالثــة).

وتدور هذه املوضوعات يف العادة حول بيان:

- البطل الرئيس الذي تتامهى به شخصية املفحوص يف القصص. 

- الحاجات التي تدفع بطل القصة إلثارة األحداث.

- الضغوط أو العوامل البيئية واملؤثرات التي تؤثر يف املفحوص.

- خامتة القصة.

ويقدمهـــا  التـــات  صـــور  مـــن  بعضـــاً  الفاحـــص  يختـــار  األحيـــان،  بعـــض   يف 
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للمفحــوص. ليــس رضوريــاً أن يقــوم األخصــايئ النفــيس بجميــع الصــور (محرتمــاً الجنــس والعمــر)، 

ولكــن بإمكانــه أن يختــار بعضــاً مــن هــذه الصــور، وهنــا تكمــن أهميــة املحتــوى الظاهــر والكامن 

مــن كل صــورة. 

ويجــب اســتخدام العالمــات (√)، (√√)، (√√√)، حيــث تشــري العالمــة األوىل إىل مجــرد 

ــد لهــذا الــرصاع  ــأن املســتوى متزاي ــة ب ــة والثالث ــام تشــري العالمــة الثاني وجــود للــرصاع. بين

يف الصــورة. أو اســتعامل عالمــة صفــر إىل خمــس عالمــات، يف إســتامرة التحليــل. هــذه العالمــات 

تســاعد مــن تأكيــد وجــود بعــض الرصاعــات ونســبتها.   

مالحظة: رقم اللوحة 

ــىل  ــب ع ــورة ويج ــدد الص ــم يح ــاك رق ــوص، هن ــا املفح ــي رواه ــص الت ــن القص ــة م ــكل قص ل

ــون  ــن أن يك ــة ممك ــم اللوح ــار. رق ــورة لإلختب ــة أو الص ــم البطاق ــع رق ــيس وض ــايئ النف األخص

رقامً ، مثال:- 

الصورة األوىل: الولد أمامه آلة موسيقية، ترمز إىل: 1

أو رقامً مصحوباً بحرٍف أو حرفني، مثال:- 

الصورة 3: شخص مستلٍق عىل مقعد أو رسير، ترمز: BM 3 (صورة مخصصة للذكور فقط).

4.1 املوضوع الرئييس: 

ــن  ــرث م ــمل أك ــة تش ــادًة كل قص ــوص. ع ــا املفح ــي رسده ــة الت ــر القص ــن جوه ــري ع ــو التعب ه

ــل  ــتعمل لتحلي ــتويات، تس ــة مس ــالل خمس ــن خ ــة م ــوع القص ــري موض ــن تفس ــوع أو ميك موض

ــة. القص

يـــدي  بـــني  الصـــورة  أو  القصـــة  ملوضـــوع  وصـــف  وهـــو  الوصفـــي:  املســـتوى  أوالً، 

املفحـــوص. يكشـــف املســـتوى الوصفـــي عـــن اإلتجـــاه النفـــيس العـــام للمفحـــوص مـــن 
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خالل الكلامت والجمل والوصف. يف هذا املستوى، يلخص املفحوص القصة بطريقة مبسطة. 

مثــال: شــاب عمــره 14 ســنة، تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب ســوء معاملــة وعدوانيــة 

مفرطــة تجــاه أهله. 

12BG صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

ــرب -  ــجريات بق ــكوت) ش ــاك (س ــام هن ــارب ك ــا ق ــكوت) فيه ــا (س ــرية فيه ــرية، بح ــذه بح ه

ــار؟ ــذا اإلختب ــاعدين ه ــَم سيس ــكوت) ِب ــرية. (س ــجرة كب ــرية وش البح

(األخصــايئ النفــيس) كــام فــّرست لــك، هــذا اإلختبــار يســاعد يف اكتشــاف وتحديــد بعــض املشــاكل 

التــي ميكــن أن تكــون ســبب عصبيتــك ! مــاذا تــرى أيضــاً يف الصــورة؟

إنها غابة وشجرة (سكوت) أشجار، وبحرية (سكوت) هذا كل يشء. - 

املوضوع الرئييس: وصف غابة وبحرية

ثانيــاً، املســتوى التفســريي، يفــّرس الفاحــص موقــع أبطــال القصــة وبعــض األحيــان هــذه املعــاين 

تتجــاوز معنــى القصــة. 

ــة مــع زوجهــا  ــال: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، طلبــت مســاعدة نفســية بســبب مشــاكل عالئقي مث

ــوازن النفــيس.  ــم بالحــزن وعــدم الت والشــعور الدائ

12 F صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و25 ثانية زمن الرجع: 30 ثانية   

(ســكوت) هــذه املــرأة موجــودة يف منــزل والدتهــا. األم هــي الواقفــة وراءهــا وتســمعها تتحــدث 

ــام  ــام تتجــادالن حــول موضــوع ميــس واحــدة منه ــان كأنه ــام واقفت ــا. (ســكوت) إنه ــع زوجه م

(ســكوت). أنــا أعتقــد بــأن الســيدة العجــوز هــي ســبب كل املشــاكل التــي متــر بهــا هــذه الســيدة. 

يجــب اإلبتعــاد عــن الســيدة العجــوز. 
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املوضوع الرئييس: مشاجرة عائلية

ــك،  ــه. يعنــي ذل ــاً، املســتوى التشــخييص، يف هــذا املســتوى، يحــاول الفاحــص تشــخيص قصت ثالث

ــة بطــل القصــة.  ــا تشــخيصات لحال ــأن يفــرس اإلنطباعــات يف القصــة عــىل أنه ب

ــة  ــا لصدم ــد تعرضه ــيس بع ــايئ النف ــد األخص ــا عن ــّم توجيهه ــنة، ت ــا 22 س ــة، عمره ــال: آنس مث

عاطفيــة وخيبــة أمــل مــن خطيبهــا الســابق الــذي اقــرتن بصديقتهــا. عانــت اآلنســة مــن االكتئــاب 

ملــدة ســتة أشــهر. 

صورة 10

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان زمن الرجع: 25 ثانية    

هــذه املــرأة تســند رأســها عــىل كتــف هــذا الشــاب ألنهــا تحبــه كثــرياً وتعــاين مــن مــرض مــا. رمبــا 

ــان،  ــة جــداً جــداً بســبب هــذا الشــجار. بعــض األحي ــن هــي حزين ــام تشــاجرا ولك الحــزن. إنه

بســبب حالتهــا تشــعر بأنهــا تريــد أن تــؤذي نفســها فقــط لتقــول لــه: ”أنظــر إيل“. 

املوضوع الرئييس: شجار مع الحبيب.

ــل النفــيس.  ــادىء التحلي ــل الفاحــص رمــوز القصــة مــن خــالل مب رابعــاً، املســتوى الرمــزي، يحلّ

هــذا املســتوى دقيــق جــداً ويجــب عــىل الفاحــص أن يتمــرس جيــداً لــيك يســتطيع تحليــل رمــوز 

قصــة املفحــوص. 

مثــال: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس، بعدمــا عانــت عــدة شــهور 

مــن قلــق مفــرط  وال ســبب لــه. 

                                  8GF  صورة 

زمن الرجع: 35 ثانية                    زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية 
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إنهــا تفــرس كل يشء حســب مــا قالــه لهــا والدهــا. رمبــا ستنســحب مــن الغرفــة الجالســة فيهــا 

وتذهــب للجلــوس لتســمع املوســيقى الهادئــة جــداً. إنهــا طريقــة مثاليــة لتهدئــة األعصــاب خاصــة 

إذا كانــت غرفــة مظلمــة. 

املوضوع الرئييس: اإلنغالق يف الغرفة.

خامســاً، املســتوى التداعــي، وهــو الحصــول عــىل تفســريات مــن املفحــوص مــن خــالل أفــكاره 

ــه الحــرة.  وتداعيات

مثــال: آنســة عمرهــا 24 ســنة، طلبــت املســاعدة مــن األخصــايئ النفــيس بســبب ســوء معاملتهــا 

لوالدتهــا وعدوانيــة بــارزة تجاههــا.

18GF صورة

زمن الرجع: 15 ثانية         زمن إجراء اللوحة: دقيقة و40 ثانية

إنهــام ســيدتان تخاصمتــا بســبب الغــرية. وكأن هــذه الصــورة مــن لوحــة برنامــج يف التلفــاز. رمبــا 

هــي إحــدى كبــريات ممثــالت هوليــوود. أو رمبــا هــي ممثلــة كبــرية وقدميــة ألن الصــورة باألبيــض 

واألســود، حصلــت يف القــرن املــايض.  

املوضوع الرئييس: ممثلة مشهورة (إنكار واقع الصورة).

بعض األحيان، املستويات الخمسة تكون مجموعة قي قصة واحدة. 

مثــال: آنســة عمرهــا 33 ســنة، طلبــت مســاعدة مــن األخصــايئ النفــيس بعدمــا عانــت عــدة شــهور 

مــن التعــب الجســدي والنفــيس.

صورة 1

زمن الرجع: 10 ثوان    زمن إجراء اللوحة: ثالث دقائق و40 ثانية

هـــو طفـــل موجـــود يف غرفـــة. وكأنـــه ينتظـــر صـــف املوســـيقى (املســـتوى الوصفـــي) 

ــي) أو  ــتوى التداعـ ــق (املسـ ــعور بالقلـ ــا، الشـ ــداً مـ ــر أحـ ــا أنتظـ ــي عندمـ ــل  معـ ــام يحصـ كـ
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رمبــا هــو ينتظــر أســتاذ املــادة التــي يدرســها وهــي املوســيقى، رمبــا ذلــك (املســتوى التفســريي) 

ــف أن يكــرس  ــداً (املســتوى التشــخييص) أو خائ ــرض درســه جي ــه مل يح ــق ألن وهــو يشــعر بالقل

ــار آلتــه (مســتوى ترميــزي).  أوت

2.4 البطل الرئيس. 
ــاته  ــف إحساس ــي تص ــة والت ــا يف القص ــث عنه ــم الحدي ــى مبعظ ــي تحظ ــخصية الت ــو الش وه

ومشــاعره وأفــكاره الذاتيــة. وهــي الشــخصية التــي يــرى املفحــوص نفســه فيهــا أي يتوحــد معهــا 

الــراوي. لــذا بوجــه عــام، هــذه الشــخصية تشــبه شــخصية املفحــوص وتتفــق صورتــه مــع صــورة 

ــأن املفحــوص يتامهــى عــادة بأبطــال مــن ســنه وجنســه .  املفحــوص. ومــن املالحــظ ب

 وقــد يتامهــى بعــض  األفــراد بأبطــال مــن الجنــس اآلخــر (الذكــور مــن املفحوصــني أبطالهــم مــن 

اإلنــاث والعكــس صحيــح)، وقــد يتخــذ مــن ذلــك إشــارة إىل جنســية مثليــة  كامنــة عنــد املفحــوص 

ــه وســامته  ــة البطــل وميول ــا تكشــف مهن ــاً م ــك عــىل نحــو متكــرر. وغالب خاصــة إذا حــدث ذل

وقدراتــه وكفايتــه عــن الصفــات القامئــة أو التــي يرغــب املفحــوص يف تحقيقهــا. 

للتنقيــط: ننتبــه للنقــاط التاليــة: مــن هــو بطــل القصــة؟ ومــا هــي دوافعــه (دوافــع ســلبية، دوافــع 

إيجابيــة أو دوافــع محايــدة). مــا هــي ســامته وقدراتــه وتصــوره لذاتــه؟ يف هــذه الفقــرة، ميكننــا 

ــس البطــل، دوافعــه: دافعــه  ــك: البطــل، جن ــي ذل ــا املفحــوص ويعن ــي قاله ــر املعلومــات الت ذك

الســلبي ودافعــه اإليجــايب. 

يكــون البطــل األكــرث شــبهاً للمفحــوص واســتحوذ إهتــامم الســارد. يتمثــل املفحــوص ببطــل القصــة 

وعــادة يتمتــع بالجنــس عينــه، يكــون مــن العمــر نفســه واملكانــة اإلجتامعيــة والواقــع نفســهام. 

يشــارك بعــض مشــاعر املفحــوص ويبحــث عــن األهــداف نفســها. البطــل هــو: 

ــون . 1 ــادر أن يكـ ــن النـ ــورة. مـ ــل يف الصـ ــي تتمثّـ ــخاص) التـ ــد األشـ ــخصية (أو أحـ الشـ

بطـــل القصـــة مـــن خـــارج شـــخصيات الصـــورة. نـــرى بعـــض الحـــاالت املامثلـــة 
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عند األشخاص الذهانيني.    

ــى . 2 ــل يف املعن ا (بط ــيٍّ ــة، دوًرا رئيس ــداث القص ــري أح ــب االريب، يف س ــي تلع ــخصية الت الش

ــة. ــة للرواي ــة الفني ــا يف الحبك ــودًة أساًس ــون موج ــدء وتك ــذ الب ــر من األديب) أي تظه

أغلــب القصــص فيهــا بطــل وحيــد ( والــذي يســهل التعــرّف إليــه) ولكــن بعــض األحيــان . 3

يصعــب تحديــد هويــة البطــل خــالل مجــرى القصــة. أي يكــون هنــاك سلســلة مــن األبطال 

(األول، والثــاين، والثالــث، إلــخ.). 

إذاً، بعــد األحيــان يســتخدم املفحــوص شــخصية ثانيــة إىل جانــب البطــل. عــادة هــذه الشــخصية 

ليســت موجــودة يف الصــورة. ويســقط عــىل هــذه الشــخصية الثانيــة أحاسيســه ودوافعــه خاصــة 

إذا مل يــرد أن يتحــدث عــن بعــض اإلضطرابــات أو املشــاعر التــي تزعجــه.

يشــري ”مــوراي“ إىل أن هنــاك نزعــات متعارضــة قــد توجــد لــدى املفحــوص وميكــن أن تتمثــل يف 

عصابــة  مجرمــني عــىل حــني يتمثــل الضمــري بالرشطــة وهنــا يجــب التنقيــط خاصــة إذا ظهــرت يف 

أكــرث مــن القصــة. 

ويف بعــض األحيــان، يحتــل عــدد مــن الشــخصيات املركــز الرئيــيس يف القصــة فيتامهــى املفحــوص 

أكــرث مــن بطــل.

بعــد معرفــة الفاحــص الشــخصية الرئيســة يف القصــة، ينتقــل إىل املرحلــة التاليــة وهــي البحــث 

ــه. وعــىل الفاحــص  ــه يف كل القصــص ومعرفــة مشــاعره وأفــكاره ونزعات عــن الدوافــع املحركــة ل

أن ينتبــه إىل بعــض خصائــص املــرض العقــيل أو إنحرافــات الشــخصية أو هــل هنــاك ســامت غــري 

عاديــة يف القصــص؟
تفسريمثالالبطل

قد تتجّسد قّوتان ناشئتان عن 

املفحوص من خالل شخصيتني 

مختلفتني يف القصة.

هذا رجل يقتل ويرسق يف ليلة 

واحدة (إرتكاب جرم)، وعامل 

تنظيفات يعمل برصانة (لوحة 20).

تتعلّق القصة مبوضوع نفيس 

عميق (حالة رصاع حميم) ولها 

بطالن. 



144

تفسريمثالالبطل

ميكن للمفحوص رسد قصة 

تحتوي عىل قصة ثانية، حيث 

يكون البطل مثالً شاهًدا عىل 

أحداث تلعب فيها شخصية 

ثانية.

هذه الفتاة ستذهب إىل املدينة 

لتدرس يف الجامعة (...) ولكنها 

ستساعد هذه السيدة يف الوالدة، 

كانت والدتها صعبة(...) (لوحة 2)

إننا نتكلّم إًذا عن بطل أويل 

وبطل ثاٍن.

ميكن للمفحوص أن يحّدد 

هويته مع شخص من الجنس 

اآلخر، ويعّرب كذلك بهذه 

الطريقة عن جزء من شخصيّته.

هذه فتاة واقفة عىل شباك، هذه 

الفتاة مكتئبة، حزينة بسبب 

مشاكلها وال تدري كيف ستعالجها. 

(لوحة 14) (رجل هو الذي يرسد 

القصة)

مؤّرش أنثوي قوي لدى الرجل، 

أو مؤّرش ذكوري قوي لدى املرأة

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب معانــاة مــن اإلكتئــاب كــام دخلــت إىل املستشــفى بســبب محاولــة لإلنتحار.

صورة 4

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

هــذا رجــل يريــد أن يهــرب مــن زوجتــه، ال يريــد أن يبقــى بقربهــا ألنــه يحــب هــذه املــرأة (تضــع 

أصبعهــا عــىل صــورة املــرأة يف خلــف الصــورة). يحــب امــرأة أخــرى ألن امرأتــه ال تريــد أن ”تنــام 

معــه“. وســيهرب منهــا.

بطل القصة:  الرجل.

مثــال 2: شــابة عمرهــا 17 ســنة – عانــت مــن عدوانيــة والدهــا تجاههــا. تــّم توجيههــا 
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عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا للتأقلــم مــع أشــخاص مــن عمرهــا، كــام عانــت مــن 

بعــض نقــاط اإلكتئــاب  حســب الدليــل التشــخييص لألمــراض النفســية.

صورة 1

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

هــذا الولــد ال يريــد أن يعــزف عــىل الكــامن ألنــه بــكل بســاطة يــده مقطوعــة وال يســتطيع أن 

ــد حزيــن وال يريــد ســوى النــوم. إنــه طــول  ــٍد واحــدة! هــذا الول ــة موســيقية بي يعــزف عــىل آل

ــام. الوقــت يريــد أن ين

بطل القصة: الولد.

مالحظــة: لتنقيــط الصــورة 1، ميكننــا أن نذكــر البطــل (الولــد) وجنســه (ذكــر) واهتامماتــه (النــوم : 

ميكــن أن يكــون هروبــاً مــن الواقــع ورمبــا إكتئابــاً)، ســامته (الحــزن) وقدراتــه (ال يريــد أن يعــزف 

ــده  ــة (ي ــرشاح والتســلية) بســبب صــورة جســده املقطع ــىل اإلن ــدرة ع ــدم الق ــامن: ع ــىل الك ع

مقطوعــة: عــدم القــدرة لتغيــري يشء). 

4.3 الحاجات األساسية للبطل (ملحق رقم 5): 

ــل  ــلوكية للبط ــات الس ــدرس الحاج ــل. وي ــات البط ــل حاج ــف وتحلي ــار بكش ــذا اإلختب ــم ه يهت

عــىل مــا تظهــر يف القصــة. وعــادة أن الحاجــات الســلوكية للبطــل قــد تكــون حاجــات ســلوكية 

للمفحــوص. لــذا اإلســتطالع عــىل البيانــات اإلكلينيكيــة عــن املفحــوص تســاعد يف تحديــد هــذه 

ــات  ــن الحاج ــدث ع ــا نتح ــلوكية. إذاً هن ــات الس ــة للبيان ــادة متمم ــون ع ــي تك ــات الت الحاج

ــالً  ــة مث ــان بســبب الضغــوط اإلجتامعي ــي تقمــع بعــض األحي ــة والحاجــات الســلوكية الت املتخيل

ــدواين تجــاه اآلخــر.  ــه ســلوك ع ــذات، يقابل ــن ال ــري ع القمــع اإلجتامعــي والحاجــة للتعب

ثــم هنــاك ”حاجــات األشــخاص الثانويــني“ و هــي دراســة الحاجــات لتلــك الشــخصيات وإدخــال 

شــخصيات كاملعاقــب أو اللــه أو الرشطــة أو ”الخــري“،... قــد تحلــل مــن خــالل دور األنــا األعــىل 

عنــد املفحــوص. 
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أمــا النقطــة الثالثــة وهــي حــذف شــخصيات أو أشــياء أو ظــروف هــو نــوع مــن كبــت العــدوان 

ــم 4).  ــريات الجنســية (صــورة رق ــت املث (صــورة رقــم 3BM املســدس) أو كب

وتقــدر قــوة الحاجــة حســب ورقــة تنقيــط ”بيــّالك“ وفــق مقيــاس ذي خمــس درجــات (مــن 0 

ــا إذا  ــت الدرجــة 5. أم ــا أو تكرارهــا، أعطي ــة يف شــدتها أو مدته ــدت الحاجــة قوي ــإن ب إىل 5)، ف

بــدت ضعيفــة قليلــة الــورود يف القصــة، أمكــن تقديرهــا ب1 وإن مل تذكــر الحاجــة، فيوضــع 0 أو 

توضــع عالمــة -). 

وحــني ينتهــي الفاحــص مــن تحليــل كل قصــة عــىل هــذا النحــو، تجمــع درجــات تلــك املتغــريات 

ــا  ــوزع (D) . أم ــارن بدرجــات املتوســط اإلجــاميل (M)  وهامــش الت ــي تقــوم الشــخصية وتق الت

بالنســبة إىل الحاجــات الكامنــة، فيجــب ذكرهــا فقــط  مــن دون أي ترميــز (أو عالمــة). 

مالحظة

ــاس (300  ــن املقي ــّدل   طــول القصــة، بشــكل واضــح ع ــد مع ــرة يبتع ــح رضوري يف كل م التصحي

ــات منخفضــة  ــن قصــص قصــرية عالم ــّدم سالســل م ــع، تق ــام ميكــن أن نتوق ــة للقصــة)؛ وك كلم

ا؛ وبالتايل إذا  بالنســبة إىل كل املتغــريات تقريبًــا، وسالســل مــن قصــص طويلــة، عالمــات عاليــة نســبيٍّ

أهمــل الفاحــص إجــراء التصحيــح املناســب، ســتكون النتيجــة غــري صحيحــة. بعــد تقييــم معــّدل 

طــول القصــص لسلســلة مــا، نضاعــف مجمــوع العالمــة لــكل متغــرّي بدرجــة التصحيــح املوازيــة 

لفــرق معــنّي. ويبــنّي الجــدول أدنــاه الدرجــات الســتخدامها بحســب فئــات الطــول فقــرات القصــة، 

ويعــربَّ عــن الطــول بعــدد متوســط   مــن الكلــامت لــكل قصــة. وتشــري األرقــام إىل الحــدود القصــوى 

للدرجــات.
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الدرجةمعّدل الطولالدرجةمعّدل الطول

1,8بني 140 و1.9146أقل من 140 كلمة

155 -1471.7166 – 1561.6

167 - 1791.5195 – 1801.4

196 – 2151.3216 – 2421.2

276 – 2431.1329 – 2771

0.8أكرث من 4000.9400 – 330

والحاجات لتنقيط ورقة الربوتوكول هي: 

  (M:16 – D: 6-27) الذل -

ــوط   ــوع لضغ ــوت. الخض ــاة أو امل ــاب أواملعان ــوم أوالعق ــب الل ــاج لتجن ــراه أو اإلنزع ــول اإلك قب

خارجيــة غــري ســارة (إهانــة وظلــم و فشــل ) مــن دون أي اعــرتاض. اإلعــرتاف واالعتــذار، والوعــد 

باملــيض نحــو األفضــل، والتكفــري، وتصحيــح الــذات. اإلســتقالة بشــكل ســلبي يف وضــع ال يحتمــل. 

املازوشــية .

ــاب  ــب والعق ــب التأني ــس يك يتجن ــر النف ــوع وقه ــلوب الخن ــاذ أس ــص إىل اتخ ــأ الفاح ــل يلج ه

واألمل؟ هــل يتحمــل الضغــوط الخارجيــة الشــديدة والظلــم دون احتجــاج أو اعــرتاض؟ هــل يخضــع 

ــه  ــب نفس ــذاب أو تعذي ــل الع ــل إىل تحم ــل ميي ــا؟ ه ــب تحمله ــي يصع ــية الت ــروف القاس للظ

ــية)؟ (مازوش

ــد  ــّم توجيهــه عن ــه. ت ــة ســيئة مــن زوج والدت ــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة، عــاىن مــن معامل مث

األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأنــه تــّم إلتحاقــه 

ــدة. مبدرســة جدي

صورة 1

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

(ســكوت)  قــرر الولــد أن يعــزف عــىل الكــامن عــىل الرغــم مــن عــدم حبــه لهــا ، فهــو ال 
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يريد أن يرضبه أبوه رضباً قاسيا وينزف دماً (تنقط: تجنب األمل 5 نقاط)

تجنب األذى: ” ال يريد أن يلعب...“ ليك ال يرضبه أحداً

ــد األخصــايئ  ــه عن ــّم توجيه ــة. ت ــن ســوء املعامل ــاىن م ــم، ع ــنة، يتي ــره 16 س ــال 2: شــاب عم مث

ــة. ــا اإلجتامعي ــاط الفوبي ــض نق ــور بع ــة ظه ــرط وبداي ــق مف ــبب قل ــيس بس النف

13B صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

(ســكوت)  ال يريــد أن يلعــب مــع احــد... قالــت لــه املعلمــة ملــاذا ال تريــد أن تلعــب؟ فقــال لهــا 

:”أخــاف أن يرضبنــي أحــد“ (...)

تجنب األذى: ” أخاف أن يرضبني أحد“ (...)

مثــال 3: شــابة عمرهــا 16 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

 6GF صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

 (ســكوت)  ويقــول لهــا كالمــاً ســيئاً جــداً ولكنهــا مل تقــل شــيئاً ألنــه املســؤول عــن عملها (ســكوت)  

ال تريــد أن تخــرس عملهــا أو تخــرس مــاالً لــذا قــررت أن ال تعارضه (ســكوت)

تجنب األذى: ” قررت أن ال تعارضه“.

مثــال 4: شــابة عمرهــا 18 ســنة، عاشــت فــرتة مــن حياتهــا يف ميتــم لألطفــال املرشديــن. حســب 

إختبــار MMPI تعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

13 MF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   
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(سكوت) ... بعدها استعمل آالت غريبة وكانت  فرحة جدا بكل ما فعله لها (...).

الضغوط الخارجية الشديدة: ” وكانت  فرحة جدا بكل ما فعله لها“.

اإلعتداء الذي ينقسم إىل عدة أقسام:

- اإلعتــداء العاطفــي أواإلعتــداء اللفظــي (M:14 – D:2-29): أو اإلســتجابات اإلنفعاليــة والتعبــري 

ــاً) الغضــب واملنافســة الشــديدة، الســب  ــاً أو ضمني ــه لفظي ــرب عن ــذي يع ــض (ال ــوي: كالبغ اللغ

والنقــد وتحقــري النــاس وتأنيــب اآلخريــن أمــام النــاس.

 MMPI مثــال 1: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

صورة 4

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

(...) قال لها ”أتركيني أيتها الساقطة، ال أحبك (...)

اإلعتداء اللفظي: ” أتركيني أيتها الساقطة“. (التعبري اللفظي).

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

صورة 2

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان زمن الرجع: 20 ثانية   

(...) كانت (السيدة املسنة)   تكرهها جداً ألنها كانت توبخها أمام الجميع (...).

 اإلعتداء اللفظي: ” كانت توبخها أمام الجميع“. (التعبري الضمني).

مثــال 3: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.
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صورة 4

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان زمن الرجع: 30 ثانية   

(ســكوت) قــرر أن يرتكهــا بعدمــا وبختــه وأســمعته كالمــاً مؤذيــاً (ســكوت) وتركهــا بعدمــا لعنهــا  

ولعــن الســاعة التــي تعــرف عليهــا...

اإلعتداء اللفظي: ” لعنها ولعن الساعة التي تعرف عليها“.

ــاع عــن  ــة يف ســبيل الدف ــداء االجتامعــي   (M:8 – D: 0-16): كاملقاتل ــادي واإلعت ــداء امل -  اإلعت

الــذات أو عــن شــخص آخــر محبــوب، اإلنتقــام مــن األعــداء واألخــذ بالثــأر لظلــم، القتــال يف ســبيل 

الوطــن أو يف ســبيل العدالــة، إقتفــاء أثــر املجرمــني والقبــض عليهــم. 

مثــال 1: فتــاة عمرهــا 15 ســنة، تعــاين مــن قلــة يف النضــج العاطفــي. متعلقــة جــداً بأمهــا. تــم 

توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بعــد مــوت جدتهــا التــي كانــت تعــاين مــن األلزهاميــر.

6 GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان زمن الرجع: 20 ثانية   

... فقالت له ال تقرتب مني وإال ستندم...

واإلعتداء االجتامعي: ”وإال ستندم»

مثــال 2: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

18 BM  صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و50 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

يريــد  الســيّىء  الرجــل  الرجــل(...) كان  يتعــاركان بســبب ســوء ســلوك هــذا  كانــا   (...)   
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خطف امرأة الرجل الذي قرر أن يقتله (...).

ــد ــة: ”كان الرجــل الســيّىء يري ــال يف ســبيل العدال ــذات / القت ــاع عــن ال ــة يف ســبيل الدف املقاتل

خطف امرأة الرجل الذي قرر أن يقتله“.

مثــال 3: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

صورة 14

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

هــذا الرجــل موجــود يف الســجن (...) كان يــرسق املــال (...) تشــاجر مــع رجــل وألقــت الرشطــة 

القبــض عليــه ووضعتــه يف املــكان املناســب لــه (...) 

القتال يف سبيل العدالة: ” الرشطة ألقت القبض عليه ووضعته يف املكان املناسب له“.

ــه  ــداء املعادي-إجتامعــي (M:9 – D: 0-17) : كاحتجــاز شــخص وإيذائ ــادي واإلعت ــداء امل - اإلعت

ورضبــه أو قتلــه يف ظــروف تخالــف القانــون، اإلنتقــام بأســلوب قــاس مخالــف للقانــون، معارضــة 

الســلطات القانونيــة، العمــل ضــد الوطــن، الســادية. 

مثــال 1: رجــل عمــره 33 ســنة. يعــاين مــن الشــعور بالذنــب بســبب زوجتــه. تــّم توجيههــا عنــد 

األخصــايئ النفــيس بســبب القلــق املزمــن الــذي يعــاين منــه.

 6BM صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان  و30 ثانية زمن الرجع: 10 ثانية  

(...)  كانت قاسية معه لذا قرر أن يرضبها حتى املوت.

اإلنتقام بأسلوب قاس مخالف للقانون: ” قرر أن يرضبها حتى املوت“.
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مثــال 2: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق.

صورة 15

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

ــدر أحــد مــا هــو هــذا الســبب (ســكوت) وكان  ... هــذا الرجــل قتــل صديقــه لســبب تافــه مل ي

يــزوره كل ســنة ويرفــع عليــه املســدس ويقتلــه يف قــربه (ســكوت) كان ال يخــاف مــن أحــد حتــى 

مــرة رفــع املســدس عــىل الرشطــة.

قتــل يف ظــروف تخالــف القانــون / معارضــة الســلطات القانونيــة: ” وكان يــزوره كل ســنة ويرفــع 

عليــه املســدس ويقتلــه يف قــربه - رفــع املســدس عــىل الرشطــة“.

مثــال 3: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

صورة 19

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

 يف هذا البيت رجل قتل امرأته وقطعها إرباً إرباً ثم أحرق البيت (....)

ــه  ــل امرأت ــل قت ــون: ” رج ــف القان ــروف تخال ــه يف ظ ــه أو قتل ــذاؤه ورضب ــخص وإي ــاز ش إحتج

ــاً“.  ــا إرب وقطعه

- تدمــري (M:4 – D: 0-15) : كالهــدم والتخريــب وإتــالف املمتلــكات وإيــذاء أو مهاجمــة 

الحيوانــات. 

مثــال 1: شــابة عمرهــا 25 ســنة – عانــت مــن اإلضطــراب يف النــوم بعــد حــادث ســيارة مأســاوي. 

تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب قلــق مفــرط.
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صورة 19

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 15 ثوان   

بيت يحرتق بسبب الحرارة العالية

إتالف املمتلكات: ” بيت يحرتق“.

ــه و  ــد األخصــايئ النفــيس بســبب طــالق والدي ــه عن ــّم توجيه ــال 2: شــاب عمــره 18 ســنة. ت مث

ــة. ــات الغريب ــروز بعــض الترصف ــة ب بداي

صورة رقم 19

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و15 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

 ... ثم هدم البيت النه ال يريد أن يسكنه ...

الهدم: ” هدم البيت النه ال يريد أن يسكنه“.

مثــال 3: شــاب عمــره 18 ســنة. يعــاين مــن قلــة ثقــة بالنفــس. ومــن الوحــدة يعــاين مــن الوحــدة 

وليــس لديــه أصدقــاء. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إنغالقــه عــىل نفســه.

صورة رقم 11

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و25 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

هنــا صيــاد قــرر أن يقتــل غــزاالً موجــوداً يف الغابــة (ســكوت) هــا هــو الغــزال (ســكوت) هجــم 

عــىل الغــزال وقتلــه

إيذاء الحيوانات: ” هجم عىل الغزال وقتله“.

مثــال 4: شــابة عمرهــا 17 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن والدهــا تجاههــا. تــّم توجيههــا عنــد 

األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا للتأقلــم مــع أشــخاص مــن عمرهــا، كــام عانــت مــن بعــض 

نقــاط اإلكتئــاب  حســب الدليــل التشــخييص لألمــراض النفســية.

صورة رقم 5

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و25 ثانية زمن  الرجع : 20 ثانية   
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ــؤذي  ــد أن ت ــت تري ــا كان ــا ولكنه ــم محتوياته ــدأت بتحطي ــة وب ــة إىل الغرف ــت الخادم (....) دخل

ــه (...) أحــداً ورمبــا تقتل

التخريب وإتالف املمتلكات: ” وبدأت بتحطيم محتوياتها“.

- الهيمنــة   (M:17 – D: 2-36) ، محاولــة التأثــري يف ســلوك ومشــاعر وأفــكار اآلخــر. البحــث عــن 

املواقــف التــي تــؤدي إىل الســيادة عــىل اآلخريــن. مامرســة الضغــط عــىل اآلخــر وتقييــد حرياتهــم. 

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

6 GF صورة

زمن  الرجع : 15 ثوان              زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية

(...) يف هذه الصورة رجل يحاول أن يقرتب من فتاة (...)

مامرسة الضغط عىل اآلخر: ” رجل يحاول أن يقرتب من فتاة“.

ــد  ــه عن ــّم توجيه ــده تجاهــه. ت ــة مــن وال ــن العدواني ــاىن م ــال 2: شــاب عمــره 17 ســنة – ع مث

ــن الوحــدة. ــن عمــره وم ــع أشــخاص م ــم م ــه للتأقل األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

 6BM صورة

زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

(...) عىل الرغم من كونه لطيفاً  ولكنه كان مسيطراً عىل والدته (....)

محاولة التأثري يف سلوك ومشاعر وأفكار اآلخر: ” كان مسيطراً عىل والدته“.

ــه  ــّم توجيه ــه. ت ــن زوج والدت ــيئة م ــة س ــن معامل ــاىن م ــنة – ع ــره 15 س ــاب عم ــال 3: ش مث
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عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأنــه تــم تبديــل 

مدرســته مبدرســة جديدة.

 7BM صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

(...) هــذا األب طلــب مــن ابنــه أن يتــرصف بطريقــة أخــرى وأجــربه عــىل التنــازل عــن حبــه لفتــاة 

مــن غــري مســتواه اإلجتامعــي وإال سيســجنه (...)

مامرســة الضغــط عــىل اآلخريــن وتقييــد حرياتهــم: ” التنــازل عــن حبــه لفتــاة مــن غــري مســتواه 

اإلجتامعــي وإال سيســجنه“.

مثــال 4: شــابة عمرهــا 16 ســنة، يتيمــة. عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

 7 GF صورة

زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

هــذه قصــة فتــاة ووالدتهــا التــي كانــت تقــول لهــا: ملــاذا ال تهتمــني بطفلــك (...) إّن الســيدة تهتــم 

بطفلهــا كثــرياً ولكــن األم كانــت تقــول لهــا ذلــك دامئــاً للســيطرة عليهــا(...)

ــك دامئــاً  ــا ذل ــول له ــت تق ــن األم كان ــر: ” ولك ــكار اآلخ ــاعر وأف ــلوك ومش ــري يف س ــة التأث محاول

ــا“.  ــيطرة عليه للس

- العــدوان تجــاه الــذات (M:10 – D: 2-25) تأنيــب الــذات، إذاللهــا، تحقريهــا، معانــاة النقــص، 

الشــعور بالذنــب، اإلنتحــار. 

 MMPI مثــال 1: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

17 BM صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   
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(...) هو يحب عمله ولكن ذلك النهار جرح نفسه وكرس رجله...

تأنيب الذات: ” جرح نفسه وكرس رجله“.

مثــال 2: رجــل عمــره 36 ســنة، يعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيهــه عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتــه مــع موظفــني آخريــن كــام تدهــورت عالقتــه مــع عائلتــه.

3BM صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

(ســكوت) إمــرأة حزينــة جــداً، لقــد اقرتفــت خطــأ كبــرياً وال تــدري مــاذا ســتفعل: ”مــاذا فعلــت، 

هــذا  معيــب جــداً كيــف فعلــت ذلــك!  ...

تأنيب الذات: ” امرأة حزينة جداً، لقد اقرتفت خطأ كبرياً“

مثــال 3: شــابة عمرهــا 18 ســنة. عانــت ســوء املعاملــة مــن أهلهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب اكتئــاب. 

3GF صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان زمن الرجع: 10 ثوان   

فتاة اقرتفت خطأ وصارت ترصخ وتبيك قائلًة:”هل هذا صحيح كيف فعلت ذلك“...

الشعور بالذنب: ” فتاة اقرتفت خطأ وصارت ترصخ وتبيك“.

مثــال 4: شــابة عمرهــا 16 ســنة، عاشــت فــرتة مــن حياتهــا يف ميتــم لألطفــال املرشديــن. حســب 

إختبــار MMPI تعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

صورة 1  

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

... إنه دامئاً يشعر بأنه أقل من غريه ... هو دامئًا يشعر بهذا الشعور ... (صورة 1).



157

معاناة النقص: ” يشعر بأنه اقل من غريه“.

ــن  ــلوك وم ــن س ــه م ــوم ب ــا يق ــف يف م ــن التعاط ــري ع ــف (M:14 – D: 4-34)، التعب - التعاط

ــن.  ــاعدة لآلخري ــون واملس ــم الع ــار، تقدي ــر يف اإلعتب ــاعر اآلخ ــذ مش ــات. أخ ترصف

مثــال 1: رجــل عمــره 36 ســنة، يعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتــه مــع موظفــني آخريــن كــام تدهــورت عالقتــه مــع عائلتــه.

صورة 2

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان  زمن الرجع: 40 ثانية    

هــذه الفتــاة ذاهبــة إىل املدينــة للدراســة، هنــاك والدتهــا تحبهــا كثــرياً إنهــا تهتــم بهــا وترعاهــا 

ألنهــا فتــاة مطيعــة (...).

مثــال 2: شــابة عمرهــا 16 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن.

17GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و15 ثانية  زمن  الرجع : 8 ثوان   

... لقــد رآهــا حزينــة فقــال لهــا: ”سأســاعدك ال تخــايف أنــت جميلــة جــداً!“. كانــت بدايــة حــب 

وتعاطــف بينهــام...

- الســلبية   (M:18 – D: 3-52) ، حــب الهــدوء، النــوم، التعــب بعــد بــذل أقــل جهــد، أخــذ اتجــاه 

ســلبي، عدم مبــاالة. 

مثــال 1: رجــل عمــره 36 ســنة، يعــاين مــن طــالق زوجتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتــه مــع طفلــه ذي الخمــس ســنوات.
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 9BM صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و15 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

(...) تعب برسعة فائقة هؤالء الحصادون وقرروا أن يخلدوا إىل النوم لريتاحوا (...)

مثــال 2: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

صورة 11 

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و5 ثواٍن زمن  الرجع : 5 ثوان    

(...) صياد يرتاح بعد معاناة الوصول (....) النوم هام جداً يل (...).

- النشــاط الجنــيس (M:12 – D: 0-24) ، مصاحبــة أفــراد مــن الجنــس اآلخــر، اإلســتمتاع بالحضــور 

معهــم، قيــام عالقــات جنســية، الحــب، الــزواج. 

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 45 ســنة، تعــاين مــن قلــة يف النضــج العاطفــي. تــم توجيههــا عنــد األخصايئ 

النفــيس بعــد مــوت والدتها.

13 MF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية. زمن الرجع: 20 ثانية   

(...) ومارس الجنس معها ولكنه كان نادماً (...)

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

9GF صورة

زمن الرجع: 15 ثانية             زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و35 ثانية
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(...) ولحقتها ليك ترى ماذا ستفعل مع صديقها من أفعال مشينة لألخالق (...)

ــيس  ــايئ النف ــد االخص ــا عن ــّم توجيهه ــاب. ت ــن اإلكتئ ــاين م ــنة، تع ــا 55 س ــيدة عمره ــال 3: س مث

ــا. ــع عائلته بســبب مشــاكل م

12 F صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

(...) أخربتها أمها أن هذا الرجل يريد اإلقرتان بها (...)

حاجـــة إىل دعـــم  (M:10 – D: 2-20) ، طلـــب املســـاعدة أو العـــزاء. البحـــث أو توقّـــع 

والرعايـــة.  والحاميـــة  والدعـــم  والغفـــران  التشـــجيع  عـــىل  اآلخريـــن  مـــن  الحصـــول 

التمتّـــع بتلقـــي عبـــارات التعاطـــف، أو اإلعالـــة أو هدايـــا مفيـــدة. الشـــعور بالعزلـــة يف 

الخـــارج. الوطـــن يف  إىل  بالحنـــني  الحرجـــة، والشـــعور  اللحظـــات  بالعجـــز يف  الوحـــدة، 

ــاه الـــذات: تعزيـــة النفـــس، والشـــفقة عـــىل  ــار هـــذا املوضـــوع، تنـــدرج الرعايـــة تجـ يف إطـ

ـــذات. إيجـــاد متعـــة معيّنـــة يف اآلالم الخاصـــة. البحـــث عـــن التعزيـــة يف الكحـــول أو املخـــدرات. ال

ــوم،  ــن اللـ ــروب مـ ــذايت، والهـ ــتقالل الـ ــامء، واإلسـ ــك، واإلنتـ ــة إىل التملّـ ــا الحاجـ ــر أيًضـ ولنذكـ

والحاجـــة إىل املعرفـــة، والخلـــق، واإلذعـــان، والتحفيـــز، والعـــرض، والهـــروب مـــن األمل، الـــخ .

مثــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

صورة 20

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

هــذه قصــة رجــل مكســييك موجــود يف لنــدن (...) إنــه بانتظــار صديــق ليــأكل معــه ويســاعده 

ــده (...). ــه مغامــر ومشــتاق لبل (...) إن
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مثــال 2: شــابة عمرهــا 16 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

13B صورة

زمن إجراء اللوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

(...) كان ينتظر ان يلعب معه أحد األطفال ويقول له:”أنت بطل!“ (...)

 مثــال 3: شــاب عمــره 16 ســنة، يتيــم، تــّم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إنطوائــه عــىل 

. نفسه

3BM صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

 ... لذا إنها تطلب املساعدة إنها دامئاً بحاجة لإلهتامم...

ونستخرج من قامئة الحاالت الداخلية والعواطف ما ييل:

- الــرصاع: (M : 14 — D : 4-29) ،  حالــة مــن اإلرتيــاب، أو الــرتدد أو اإلرتبــاك. معارضــة موقّتــة 

أو دامئــة بــني الدوافــع واإلحتياجــات، والرغبــات، واألهــداف. رصاع معنــوي. كبــح.

 MMPI مثــال 1: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

13B صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

ــن  ــد م ــا العدي ــاة (ســكوت) لديه ــا إىل الحي ــاً بســبب تطلعاته ــش رصاع هــذه قصــة ســيدة تعي

ــا ... ــزل مبفرده ــن املن ــدم اســتطاعتها الخــروج م ــا بســبب ع ــاً منه ــق أي ــا مل تحق األحــالم ولكنه
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مثــال 2: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

صورة 20

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

ــا  ــة ابنه ــبب تعاس ــت س ــي كان ــدري إذا ه ــكوت) ال ت ــض (س ــا املري ــبب ابنه ــيك بس ــرأة تب ام

ــداً ... ــداً ج ــداً ج ــة  ج ــا مكتئب ــكوت) إنه (س

- التحــول العاطفــي (M : 18 — D : 0-31 ) : اإلحســاس بتبــّدل ملحــوظ يف املشــاعر تجــاه شــخص 

ــب أو غــري مســتقّر عــىل املســتوى العاطفــي. إظهــار تبــّدل يف املــزاج  مــا.  غريــب األطــوار، متقلّ

أو يف الطبــع: حــامس واكتئــاب خــالل القصــة عينهــا. عــدم احتــامل التجانــس واإلســتقرار. البحــث 

عــن أشــخاص جــدد، واهتاممــات جديــدة ملهنــة جديــدة.

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

صورة 20

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

الرجــل ينتظــر حبيبتــه ولكنهــا لــن تــأيت إليــه فــكان فرحــاً للقائهــا ولكــن بعــد فــرتة أصبــح منزعجــاً 

وال يطــاق بســببها (ســكوت) ثــم أىت صديقــه ليــرتوق ...

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 33 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. إلتجــأت ملؤسســة لحاميتهــا 

وحاميــة أطفالهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب القلــق املزمــن الــذي تعــاين منــه.
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صورة 16 

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان  و30 ثانية زمن الرجع: 10 ثانية   

ألوان وأشكال تندمج لتشكل لوحة املوناليزا (...) صورها رسام عظيم هو أنا (...)

- اإلحبــاط (M : 23 — D : 0-42) : الشــعور بالخيبــة والخســارة واالكتئــاب والحــزن، واألمل، 

والتعاســة، واألىس، واليــأس . القلــق، والحــامس ، وعــدم الثقــة والغــرية تشــّكل أيًضا حــاالت داخلية.

مثــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

صورة 19

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

... فقررت أن تحرق البيت بعدما الحظت أن ال جدوى من العيش فيه ...

مثــال 2: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

صورة 20

زمن إجراء اللوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

إمراة حاملًة إبنتها املريضة وتبيك (...) إنها مكتئبة  جداً (...).

4.4 تصور البطل للبيئة املحيطة به: 

إىل جانـــب معرفـــة البطـــل الرئيـــس ودراســـة الحاجـــات والدوافـــع األساســـية املحركـــة 



163

للســلوك، يلــزم دراســة الجــو املحيــط بالبطــل والــذي يعيــش فيــه. فمــن خــالل  قصــص التــات، 

تظهــر شــخصية املفحــوص وإســتجاباته للحيــاة اليوميــة مــن خــالل انتامئــه العاطفــي أو الرتابطــي 

أو عدوانيتــه اللفظيــة، اإلجتامعيــة...

 يتطلــب دراســة العالقــات املختلفــة التــي تقــوم بينــه وبــني غــريه مــن النــاس والضغــوط 

اإلدراك.  وتشــويش  الــذات  إدراك  حــول  ودراســة  البيئــة.  عــن  تصــدر  التــي  املختلفــة 

وهنــا أيضــاً، إتخــذ ”مــوراي“ مقياســاً رقميــاً لقيــاس الحاجــات (مــن 0 إىل 5) وذلــك حســب شــدتها 

ومدتهــا وتكرارهــا يف القصة. 

(M: 29 — D : 17-35). اإلنتامء

 (M : 14 — D : 4-24) 1 ـ اإلنتامء ترابطي

للبطل صديق وقريب أو العديد منهم. وهو عضو يف مجموعة لها انتامءات مشرتكة.

مثــال 1:  شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بانــه تــم تبديــل 

مدرســته مبدرســة جديــدة.

 17 BM صورة

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

هــذا الرجــل يلعــب مــع أصدقائــه بالحبلــة (...) لديــه العديــد مــن األصدقــاء الذيــن يعملــون مثلــه 

يف الســريك (...) يعتمــدون عليــه للعــب يف الســريك (...) (صــورة).

. (M : 15 — D ; 9-22).  2 ـ  اإلنتامء العاطفي

شــخص (أحــد الوالديــن أو قريــب، أو حبيــب) يكــرّس العاطفــة للبطــل. أو يف حيــاة البطــل مســألة 

حــب (ويُدفــع لــه باملقابــل) أو يتــزوج.
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مثــال 1: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

 17GF صورة

زمن إجراء اللوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

(...) ثم قالت وهي ترصخ أنا مستعدة للزواج بك  (...) (صورة).

. (M: 35 — D: 6-62).العدوانية

. (M : 10 — D: 0-21).1  -العدوانية العاطفية أو العدوانية اللفظية

شــخص يكــره البطــل أو يستشــيط غضبًــا عليــه. يتعــرّض لالنتقــاد، والتوبيــخ، والتقليــل مــن قيمتــه، 

والســخرية، والشــتم والتهديــد. شــخص يتحــّدث عنــه بالســوء يف غيابــه. مشــاجرة لفظيــة.

مثــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

األخصــايئ النفــيس لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بعــد تبديــل مدرســته مبدرســة جديــدة.

صورة 2

زمن إجراء اللوحة:دقيقتان و30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

... ثم بدأت ترصخ بها وتشتمها وتقول عنها كالماً غري الئق ...

(M : 11 — D : 0-21). 2-  العدوانية املادية والعدوانية اإلجتامعية

البطــل عــىل خطــأ ( إنــه معتــٍد أو مجــرم)، وأحدهــم يدافــع عــن نفســه، يقــوم بهجــوم مضــاد، 

ــة  ــة) مبعاقب ــدان، والرشط ــة (الوال ــلطة رشعي ــوم أي س ــل. وتق ــل البط ــجن أو يقت ــق أو يس يالح

البطــل.
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مثــال 1:  شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعية.

صورة 4

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

 ... عــىل الرغــم مــن أنــه لــص ومحتــال لكنهــا تحبــه (ســكوت) قــرر أن يرتكهــا ولكنهــا تحبــه كثــرياً، 

فلــم تقبــل أن يرتكهــا بــل لحقــت بــه وقتلتــه...

ــّم توجيهــه عنــد األخصــايئ  ــة. ت ــال 2: شــاب عمــره 16 ســنة – يتيــم، عــاىن مــن ســوء املعامل مث

ــاب. النفــيس بســبب اإلكتئ

8BM صورة

زمن الرجع: 10 ثوان              زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية

... لقد كان شاهداً عىل هذه الجرمية (سكوت) لحقوا به  ملعاقبته أو لقتله ...

(M : 12 — D : 5-23) 3- العدوانية املادية واملقاومة للمجتمع

مجــرم أو عصابــة تقــوم مبهاجمــة أو جــرح أو قتــل البطــل. شــخص يفتعــل معركــًة و يكــون البطــل 

ملزًمــا بالدفــاع عــن نفســه.

مثــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة، يعــاين مــن قلــة يف النضــج العاطفــي، ومنطــٍو عــىل نفســه. تــم 

ــة. ــه ومشــاكل عائلي ــد األخصــايئ النفــيس بعــد إنفصــال والدي توجيهــه عن

8BM صورة  

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

... لقــد رشح الجثــة وفجــأة ظهــر الشــاب ورأى الجثــة (ســكوت) هــرب منهــم ولكنهــم لحقــوا بــه 

وقتلــوه ...
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 (M : 2 — D : 0-8)4-  تدمري املمتلكات

شخص يلحق الرضر أو يدّمر ممتلكات البطل.

مثال 1: فتاة عمرها 16 سنة، تعاين من مشاكل عائلية ومشاكل يف مدرستها.

12BG صورة  

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و35 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

هذه الحديقة لشاب غني جداً (...) هجم عليه صديقه و أحرق له حديقته (...).

. (M : 17 — D : 2-36).السيطرة

ــه يخضــع  ــا. إن ــر م ــوم بأم ــار البطــل أن يق ــراه:  (M : 10 — D : 0-22 شــخص يحــاول إجب اإلك

ــة. ــا أو لحجــج قوي ــر، أو لوصاي ألوام

مثــال 1: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

 12M صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

(...) الشاب مل يرد أن يقوم الرجل البتنويم املغناطييس ولكنه أجربه عىل ذلك  (...).

 . (M : 18 — D : 7-34) 1 -تقييد

ســـجنه. أو  توقيفـــه  يتـــم  مـــا.  بأمـــر  القيـــام  مـــن  البطـــل  منـــع  يحـــاول  شـــخص 

مثـــال 1: شـــابة عمرهـــا 16 ســـنة، تـــّم توجيههـــا عنـــد األخصـــايئ النفـــيس بعـــد مشـــاكل 

عائليـــة وعدوانيـــة تجـــاه اآلخريـــن وتجـــاه الـــذات.
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17GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

... لكنهم طلبوا منها أن ال ترمي نفسها من فوق الجرس ...

(M : 9 — D : 4-20) 2 -  اإلقناع  واإلجتذاب

ــام بأمــر مــا) مــن خــالل  ــه يقــوم أو مينعــه مــن القي شــخص يحــاول التأثــري عــىل البطــل (لجعل

ــذاب. ــة أو اجت ــاورة ذكي ــع أو تشــجيع أو من لطــف مقن

 MMPI مثــال 1: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

7BM صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

...  يحاول الوالد إقناعه بعدم الزواج منها وأعطاه براهني عىل أنها فتاة غري الئقة له...

   (M : 15 — D : 6-23)  الرعاية

شخص يريّب، ويحمي ، ويساعد، ويشّجع البطل أو يغفر له.

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

7GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

... والدتها تساعدها كثرياً لتخطي مشاكلها...
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(M : 14 — D : 1-28). النبذ

شــخص يدفــع ، ويحتقــر، وينكــر، ويهجــر البطــل ويرفــض تقديــم املســاعدة لــه أو يظهــر عــدم 

ــرتاث له. االك

ــعر  ــة. يش ــه يف وظيف ــم قبول ــعبية أو مل يت ــل بش ــى البط ــص. ال يحظ ــري مخل ــه غ ــوع حب موض

بالخســارة والضيــاع.

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 55 ســنة، تعــاين مــن مشــاكل مــع زوجهــا. تــم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مرورهــا بشــعور بالحــزن واإلكتئــاب.

9GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

ــا  ــت صديقته ــد خالف ــض) ق ــي ترك ــام (الت ــدة منه ــن واح ــني ولك ــني حميمت ــة صديقت ــذه قص ه

بالعديــد مــن األمــور وقــررت عــدم التكلــم معهــا أبــداً. يف هــذه الصــورة نــرى كيــف تهــرب منهــا 

ــا... ــد محادثته وال تري

 D : 9-48  M : 25 الحرمان والخسارة

1-  (M : 11 — D : 2-27). الحرمان

يفتقر البطل إىل رضوريات الحياة ليعيش، ينجح أو يكون سعيًدا. 

إنّه فقري وعائلته معدمة، ليس لديه موقف، وال نفوذ، وال أصدقاء.  

فليس هناك احتامل للشعور بالرىض ولفرص التقدم.

مثــال 1: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

ــة  ــاب ومحاول النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئ

لإلنتحــار.

3GF  صورة

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 3 ثوان   

... إنهارت ألّن خطيبها مات ...
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. (M : 14 - D : 4-24)الخسارة

األمــر عينــه بالنســبة «إىل الحرمــان» ، مــع فــارق أن البطــل يفقــد أمــرًا أو شــخًصا مــا (وفــاة عزيــز 

عــىل قلبــه) خــالل رسد القصــة.. 

ــد  ــه عن ــّم توجيه ــده تجاهــه. ت ــة مــن وال ــن العدواني ــاىن م ــال 1: شــاب عمــره 17 ســنة – ع مث

ــن الوحــدة. ــن عمــره وم ــع أشــخاص م ــم م ــه للتأقل األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

3BM صورة

زمن الرجع: 15 ثوان           زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و 30 ثانية

... فقرية جداً، ليس لديها عمل لذلك تبيك طول الوقت...

. (M: 16 - D: 4-34).خطر

 (M : 10 — D : 4-20) 1 - خطر فاعل

يتعــرض البطــل ألخطــار ماديــة مؤثـّـرة، ناشــئة عــن قــوى غــري برشيــة: حيــوان مفــرتس، اصطــدام 

القطــارات، الــربق أوعاصفــة يف البحــر (وكذلــك القصــف).

مثــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأنــه تــم تبديــل 

مدرســته مبدرســة جديــدة.

صورة 11 

زمن إجراء اللوحة: 30 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

...هجم عليه حيوان ضخم ال أعرف ما هو...
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(M : 6 —D : 0-16)   2 - غياب الدعم

يتعــرض البطــل لخطــر الســقوط أو الغــرق. تنقلــب ســيارته، يغــرق؛ طائرتــه يصيبهــا التلــف، يســري 

إىل جانــب الُجــرُف. 

مثــال 1: شــابة عمرهــا 14 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

13G صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

... تصعد السالمل وإنها خائفة بسبب عدم اتزان السالمل التي ستسقط عنها...

. (M : 5 – D : 0-12).الجروح املادية

أصيــب البطــل بســبب شــخص (اعتــداء) أو بســبب حيــوان أو بســبب حــادث (الخطــر املــادي).   

تعــرّض للبــرت أو التشــويه.  بــال شــّك أّن قــوًة واحــدًة تنشــأ عــن البيئــة املحيطــة تنتــج غالبًــا مــن 

اندمــاج قــّويَتْ ضغــط أو أكــرث مــن مختلــف الضغــوط الخارجيــة.

مثــال 1: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

صورة 11 

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

... يتسلق الجبال وهجم عليه دب رضبه وأوقعه أرضاً وصار املغامر ينزف دماً...

4.5 الشخصيات الوالدية والرفاق:

منهـــم. وموقفـــه  املفحـــوص  يراهـــم  وكيـــف  الصـــور  يف  موجـــودة  شـــخصيات 
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يســاعد إختبــار تفهــم املوضــوع يف إدراك العالقــات اإلجتامعيــة وديناميــة التواصــل ما بــني مختلف 

شــخصيات الصــورة. هــذه الدراســة هــي موجهــة للمفحــوص ولإلتجاهــات النفســية واإلجتامعيــة 

نحــو األشــخاص: الوالديــن أو أشــخاص راشــدين أو أشــخاص أصغــر منــه ســناً. مــن خــالل القصــص، 

ميكــن للفاحــص أن يكشــف كيــف الســارد أو املفحــوص يــرى الشــخصيات الوالديــة أو الشــخصيات 

األخرى. 

ــا  ــدم قدرته ــبب ع ــيس بس ــايئ النف ــد األخص ــا عن ــّم توجيهه ــنة. ت ــا 15 س ــابة عمره ــال 1: ش مث

ــدة. ــة جدي ــتها مبدرس ــل مدرس ــد تبدي ــة بع ــا، خاص ــذة صفه ــع تالم ــجام م لإلنس

صورة 2

زمن الرجع: 10 ثوان           زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و15 ثانية

إنهــا صــورة ســيدة ورجــل وفتــاة. ال يبــدو يل بــأن تصلهــم قرابــة. هــل بــدت لــك - 

هنــاك قرابــة؟

(األخصــايئ النفــيس): أذكــرك بــأن ال يوجــد جــواب صحيــح أو غــري صحيــح. مــا يخطــر عــىل بالــك 

ميكنــك رسده، القصــة التــي تريــد. (ســكوت)

أويك، ال عالقــة بينهــم. إنهــم مــن عائلــة نفســها ولكــن ال حــوار بينهــم. رمبــا إنهــم - 

متشــاجرون ألن الفتــاة وشــكل وجههــا يــدل عــىل ذلــك. 

(سكوت)

هذا كل يشء. - 

4.6 طبيعة القلق عند املفحوص:  

يف هــذا املحــور، يحــاول األخصــايئ النفــيس مــن إســتنتاج طبيعــة القلــق التــي ميــر بهــا املفحــوص. 

وعــادًة هــذه الفقــرة، تأخــذ أشــكالً عديــدة ومنهــا: 
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من األذى و/أو العقاب الجسمي.

ــايئ  ــد األخص ــه عن ــّم توجيه ــة. ت ــوء املعامل ــن س ــاىن م ــم، ع ــنة – يتي ــره 16 س ــاب عم ــال: ش مث

ــة. ــا اإلجتامعي ــاط الفوبي ــض نق ــور بع ــة ظه ــرط وبداي ــق مف ــبب قل ــيس بس النف

17BM صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

ــالً. إنــه تحــٍد مــع شــاب آخــر أقــوى منــه. وخــالل التســلق (ســكوت)  هــذا الشــاب يتســلق حب

سيســقط  أرضــاً وســيؤذي نفســه. ســيكرس يــده (ســكوت). رمبــا كانــت الســقطة عاليــة، لذلــك أذى 

نفســه كثــرياً. لقــد توّجــع كثــرياً (ســكوت) (مــع حــركات يف اليــد ويف الوجــه). 

من عدم الرضا.

مثــال: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحــار.

7GF صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة واحدة زمن  الرجع : 5 ثوان   

هــذه األم بقربهــا إبنتهــا التــي تحمــل دميتهــا (ســكوت) إنهــا ليســت فرحــة. هــي - 

غاضبــة مــن كل يشء. تشــعر بــأن ال يشء ســريضيها. هــذا الشــعور مزعــج جــداً، أنــا 

بعــض األحيــان أشــعر بــه. هــل شــعرت يومــاً بهــذا الشــعور؟

(األخصايئ النفيس) املشاعر هي إنسانية. مباذا ذكرتك هذه الصورة؟

ذكرتني بسوء معاملة زوجي. متنيت وقتها املوت. - 

من فقد الحنان.

مثــال: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه 
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عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرتــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأنــه تــم تبديــل 

مدرســته مبدرســة جديدة.

صورة  14

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان. زمن الرجع: 10 ثوان   

هــذا الشــاب جالــس عــىل حافــة شــباك غرفتــه. يبــدو يل بأنــه حزيــن ألنــه لوحــده وال أحــد يتكلــم 

معــه. مــن الصعــب أن يشــعر اإلنســان بأنــه وحيــد وال أحــد يحبــه. 

من الرتك والهجر. 

مثــال: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب عــدم قدرتهــا بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحار.

12 F صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و 55 ثانية زمن الرجع: 45 ثانية    

هــذه الســيدة تــودع أمهــا ألنهــا مســافرة. يبــدو كأنهــا لــن ترجــع أبــداً. (ســكوت) - 

األم ليســت حزينــة بــل فرحــة ألن إبنتهــا جلبــت الكثــري مــن املشــاكل لهــا. 

(سكوت مطّول)

(األخصايئ النفيس) تريدين إضافة أي يشء؟

كال. - 

من املرض واإلصابة من فرد أو من حرب. 

مثــال: شــاب عمــره 14 ســنة، تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب ســوء معاملــة وعدوانيــة 

مفرطــة تجــاه أهله.
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صورة 10

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 30 ثانية   

 (سكوت)

ــرياً. األم أيضــاً  ــم بإبنهــا املريــض. (ســكوت) هــو مصــاب بالرسطــان وســيتعذب كث هــذه األم تهت

ــة اآلخريــن.  ــان يتعــذب بســبب ســوء معامل تتعــذب. بعــض األحي

من الحرمان.

مثــال 1: شــاب عمــره 15 ســنة – عــاىن مــن معاملــة ســيئة مــن زوج والدتــه. تــّم توجيهــه عنــد 

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. مدرســته مبدرســة جدي

7BM صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

ــذه  ــه. يف ه ــن والدت ــه م ــه وحرم ــع ابن ــداً م ــياً ج ــذا األب كان قاس ــه. ه ــذا ابن ــل وه ــة رج قص

ــده.  ــن وال ــرتاب م ــد اإلق ــن ال يري ــأن اإلب ــورة أرى ب الص

من الشعور بالعجز واليأس. 

مثــال 1: فتــاة عمرهــا 15 ســنة، تعــاين مــن قلــة يف النضــج العاطفــي. متعلقــة جــداً بأمهــا. تــم 

توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بعــد مــوت جدتهــا التــي كانــت تعــاين مــن األلزهاميــر.

8GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و15 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

هــذه قصــة الســيدة املوجــودة يف قــرص كبــري. كأنــه أحــد األفــالم القدميــة. (ســكوت) هــذه الســيدة 

ــوس  ــوى الجل ــم س ــيشء مه ــوم ب ــتطيع أن تق ــا وال تس ــرست كل يشء يف حياته ــا خ ــعر بانه تش

(ســكوت) الجلــوس عــىل كنبتهــا املعتــادة وتفكــر باألغــالط التــي ارتكبتهــا. (ســكوت) تشــعر بأنهــا 

كانــت شــخصاً ســيئاً جــداً. 
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مثــال 2: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

18BM صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و15 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

هــذا الرجــل ليــس قــادراً أن ميــيش. يبــدو يل كأّن (ســكوت) أحــداً مــا رضبــه وهــو يشــعر بالعجــز. 

ليــس فقــط بالعجــز مــن املــيش (ســكوت) ولكــن أيضــاً العجــز النفــيس. كأنــه ال يقــدر أن يســاعد 

نفســه. هــو بحاجــة للمســاعدة. (ســكوت) ســيطلب املســاعدة ألنــه بحاجــة لهــا. 

4.7 الحيل الدفاعية األساسية ملواجهة أنواع الرصاع واملخاوف من خالل امليكانيزمات:

هــدف إختبــار تفهــم املوضــوع للراشــدين،التات، ليــس فقــط دراســة محتــوى القصــص والدافــع 

ــط دامئــاً  ــي ترتب ــات الت ــل أيضــاً دراســات امليكانيزم ــي) لرسدهــم، ب (النفــيس والنفيس-اإلجتامع

ــح للفاحــص أن  ــة يتي ــع الالواعي بســلوك الظاهــر للمفحــوص. فمــن خــالل دراســة هــذه الدواف

يقيّــم بنــاء شــخصية املفحــوص. فمثــالً، تجــاه لوحــة إنزعــج منهــا الســارد، ميكــن لهــذا األخــري أن 

يســتعمل دفاعــات وسواســية أو قصصــاً قصــرية ووصفيــة بعيــدة عــن املحتــوى الظاهــر للصــورة. 

ففــي كل صــورة، ميكــن للمفحــوص أن يــرى الكثــري مــن القصــص التــي تــرد عــىل حياتــه الشــخصية 

وعــىل آلياتــه الدفاعيــة.   

التسامي: تحويل دافع العدوان إىل االحرتاف يف لعبة قتالية.

مثال: سيد عمره 45 سنة. تم توجيهه عند األخصايئ النفيس بسبب اإلكتئاب.
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12 M صورة

زمن الرجع: 15 ثانية           زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و15 ثانية

إن هــذا الرجــل يريــد أن يخنــق هــذا الرجــل النائــم. ولكــن (ســكوت) كال إنــه يحــاول مــن تهدئتــه 

(ســكوت). هــذا مختلف. (ســكوت). 

التعويض: شخص فاشل اجتامعيا يعوض ذلك يف التفوق الدرايس .

ــد  ــه عن ــّم توجيه ــه. ت ــن زوج والدت ــة ســيئة م ــن معامل ــاىن م ــال: شــاب عمــره 15 ســنة – ع مث

ــل  ــم تبدي ــه ت ــه لإلنســجام مــع تالمــذة صفــه، خاصــة بأن األخصــايئ النفــيس بســبب عــدم قدرت

ــدة. ــة جدي ــته مبدرس مدرس

12BG صورة

زمن  الرجع : 0 ثانية   زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و30 ثانية

إنهــا لوحــة مــن الطبيعــة. يبــدو وكأنهــا رســمة رســمها شــخص كان ال أحــد يعــرف - 

بأنــه قــادر عــىل الرســم (ســكوت مطــول).

              (األخصايئ النفيس) كيف ستنتهي القصة؟

ال أدري، رمبا سيصبح شخصاً مشهوراً من خالل رسامته.- 

اإلسقاط:  اتهام الزوجة بالخيانة يعكس رغبة يف الخيانة. 

مثــال: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد عــدة أشــهر يف املستشــفى بســبب اإلكتئــاب ومحاولــة لإلنتحــار.

18 GF صورة

زمن إجراء اللوحة: 50 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

ــت تحــرض  ــي كان ــرياً ألن األم هــي الت ــرت كث ــي تأث ــا الت ــيك بخدعــة ألمه ــي تب ــاة الت قامــت الفت

ــام.  ــان بعضه ــام ال يحب ــا. إنه ــدة إلبنته مكي
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النكوص:  مثال، امرأة ناضجة تسلك سلوك فتاة مراهقة. 

مثــال: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

8GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و5 ثوان زمن الرجع: 10 ثوان  

إنهــا ســيدة متقدمــة بالعمــر، ترقــص الباليــه كــام كانت يف ســن العــارشة. إنهــا فرحــة ألن مبقدورها 

أن ترقــص كــام لــو كانــت صبيــة. ذلــك يشــعرها براحــة البال. 

اإلزاحة: مثال، تحويل كراهية رئيس العمل إىل املرؤوس.

مثــال: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

صورة 10

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

هــذه صــورة حبيبــني ولكــن الشــاب لــن يســتمر بالحــب وســيحب أختهــا. بعــض األحيــان تحــدث 

هــذه املشــاكل يف العائــالت األرســتقراطية خاصــة يف العصــور القدميــة قبــل اخــرتاع الكهربــاء حيــث 

كان يلتقــي الحبيبــان تحــت ضــوء الشــمعة. 

 التفكيك: مثال، شخص يصيل ويرسق.

مثــال: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

صورة 15

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و25 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان    
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مــاذا أرى هنــا؟ هــذا الرجــل قلبــه مثــل قلــب الطفــل. إنــه شــخص جيــد وحســن النيــة. إنــه يف 

املقابــر، يــزور أحــد أصدقائــه. إنــه قتلــه ويتمنــى لــو كل مــرة يــراه أن يقتلــه. 

التخيل: مثال،  أحالم اليقظة.

مثــال: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد االخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

صورة 16

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان  زمن الرجع: 15 ثانية   

هذه صورة لحلم، حلم أبيض. هل تريد قصة عن هذا الحلم؟- 

(األخصايئ النفيس) ميكنك من رسد قصة. 

قصــة (ســكوت) قصــة فتــاة حلمــت بأنهــا تطــري يف الســامء البيضــاء. أشــعر وكأننــي - 

أفقــد صــوايب. (ضحــك). لـِـَم هــذا اإلختبــار؟ لقــد أخربتنــي (ضحــك)

التربير: مثال، قبول البخل عىل كونه حرصاً منطقياً.

مثــال: شــابة عمرهــا 15 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب إكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

13 G صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

هــذه قصــة فتــاة تهــرب مــن بيتهــا بــدون أن تخــرب أحــداً وتصعــد إىل ســطح البنايــة التــي تقطــن 

فيهــا، وتختبــىء مــن والدتهــا التــي ترضبهــا كل يــوم. (ســكوت) إنهــا فتــاة وقحــة جــداً. 
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 اإلبدال: مثال، كره أحد الوالدين يتحول إىل كره للدراسة.

ــد  ــه عن ــّم توجيه ــه. ت ــده تجاه ــن وال ــة م ــن العدواني ــاىن م ــنة – ع ــره 17 س ــاب عم ــال: ش مث

ــدة. ــن الوح ــره وم ــن عم ــخاص م ــع أش ــم م ــه للتأقل ــدم قدرت ــبب ع ــيس بس ــايئ النف األخص

18 BM صورة

زمن إجراء اللوحة: 50 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

إنــه مــن مشــهد ســيناميئ، هــذا ليــس حقيقيــاً. إنــه فقــط مشــهد عــن شــخصني يتصارعــان. وهام يف 

الحيــاة الواقعيــة ال يحبــان كثــرياً عملهــام مثــل كثــري مــن األشــخاص بســبب  عــدم وجــود التوجيــه 

ملهني.   ا

سيطرة الهو: مثال، عندما تكون القصة مكونة من عدة مشاهد غرائزية.

مثــال: شــاب عمــره 14 ســنة، تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب ســوء معاملــة وعدوانيــة 

مفرطــة تجــاه أهله. 

9BM صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و50 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

أرى يف هــذه الصــورة صياديــن يرتاحــون بعــد يــوم شــاق مــن صيــد الطيــور. قــرروا أن يرتاحــوا 

ألنهــم اصطــادوا الكثــري مــن العصافــري بالرغــم مــن أنــه ليــس موســم صيــد. ولكنهــم قــرروا أن 

يذهبــوا إىل مــكان بعيــد حيــث ال تلحــق بهــم الرشطــة واصطــادوا هنــاك. 

نزوة الحياة أو املوت: 

ــة مــع زوجهــا  ــال: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، طلبــت مســاعدة نفســية بســبب مشــاكل عالئقي مث

ــوازن النفــيس.  ــم بالحــزن وعــدم الت والشــعور الدائ

18 GF صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و25 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   
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أووف... (ســكوت)هذه األم خــرست ابنتهــا. إنهــا تحتــرض بــني يديهــا. هــذه صــورة محزنــة جــداً. 

بــدت يل األم كــم هــي نادمــة عــىل أفعالهــا ومشــاكلها مــع ابنتهــا (بــكاء املفحــوص). 

مازوجية: إستعامل كلامت وعبارات تدل عىل االنحراف الجنيس املازوشية. 

مثــال: فتــاة عمرهــا 25 ســنة، تعــاين مــن خيــاالت جنســية ولديهــا العديــد مــن العالقــات الجنســية 

مــع الشــباب وعالقــات جنســية مثلية. 

صورة 10

زمن إجراء اللوحة:  3 دقائق. زمن الرجع: 15 ثانية   

ــه مــن كل  ــام هــي تحب ــا فقــط بين ــان. هــو يحــب مامرســة الجنــس معه (ســكوت) إنهــام حبيب

ــكوت)  ــة (س ــياء غريب ــا أش ــارس معه ــل وأن مي ــا بحب ــا أن يقيده ــب منه ــو طل ــى ل ــا. حت قلبه

ــكوت). ــا (س ويرضبه

الرنجسية: ظهور حب الذات خالل القصة. 

مثــال: شــابة عمرهــا 16 ســنة – يتيمــة، عانــت مــن ســوء املعاملــة. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب قلــق مفــرط وبدايــة ظهــور بعــض نقــاط الفوبيــا اإلجتامعيــة.

صورة 16 

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و50 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

ــت -  ــرياً. لبس ــها كث ــامم بنفس ــب اإلهت ــاة تح ــا فت ــكوت). رمب ــيئاً (س ــل ش ال أتخي

ــول).  ــكوت مط ــض. (س ــتاناً أبي فس

              (األخصايئ النفيس) أخربي قصة مبا يخطر يف بالك !

كثـــرياً -  نفســـها  تحـــب  أن  قـــررت  لـــذا  يحبهـــا.  أحـــد  ال  الفتـــاة  هـــذه 

البيضـــاء مثـــل  الثيـــاب  إنهـــا تحـــب  البيضـــاء.  الثيـــاب  بـــرشاء  وبـــدأت 
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جميــع الفتيــات مــن عمرهــا. هــذا الحــب للــذات مهــم جــداً نحــب نفســنا، نغــرق. 

صحيــح؟ نحــب نفســنا منــوت! صحيــح؟ (ضحــك بشــكل خفيــف وغــري ظاهر). 

 هجــاس: التكلــم عــن مــرض أو أمــراض وذكرهــا يف العديــد مــن القصــص. عــادة املفحــوص يركــز 

عــىل مــرض واحــد وليــس بالــرضورة يكــون مرضــاً خطــرياً أو معديــاً أو فتــاكاً. 

مثــال: ســيد عمــره 55 ســنة، يعــاين مــن ســوء املعاملــة مــن عائلتــه. تــم توجيهــه عنــد األخصــايئ 

النفــيس بعــد مــروره بشــعور بالحــزن وقلــة ثقــة بالنفــس تنعكــس عــىل عملــه.

 6BM صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و5 ثوان زمن الرجع: 10 ثوان   

(ســكوت) أرى امــرأة عجــوزاً، إنهــا حزينــة (ســكوت) ممممممــم ألن أبنهــا مريــض، ســكري مثــل 

ــدأ  ــا يه ــأن عندم ــروف ب ــن املع ــن م ــج. ولك ــه داء مزع ــابقاً. إن ــا س ــت عنه ــي تكلم ــورة الت الص

اإلنســان الــذي يعــاين مــن داء الســكري، الســكر يف الــدم يقــل. هــذا مــا قالــه يل الطبيــب (ســكوت) 

ــي  ــات. ولكنن ــت كل الفحوص ــن أجري ــت ولك ــا زل ــكري. وم ــاب بالس ــي مص ــداً بأنن ــت معتق كن

لســت مصابــاً. ولكــن مــا زلــت خائفــاً وأعتقــد بــأن التحاليــل غــري صحيحــة. 

شــعور بالذنــب: قصــة يظهــر فيهــا الشــعور بالحــرسة وباإلنزعــاج وبالنــدم مــن يشء اقرتفــه بطــل 

القصــة. 

مثــال: ســيدة عمرهــا 47 ســنة – عانــت مــن العدوانيــة مــن زوجهــا. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ 

النفــيس بســبب معانــاة مــن اإلكتئــاب كــام دخلــت إىل املستشــفى بســبب محاولــة لإلنتحــار.
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صورة 5

زمن الرجع: 40 ثوان          زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و50 ثانية

(ســكوت مطــول). هــذه الســيدة قاســية جــداً. بــدت يل بأنهــا كذلــك، مــن خــالل دخولهــا إىل هــذه 

الغرفــة بطريقــة كأنهــا تريــد أن تــؤذي أحــداً ما.(ســكوت) رمبــا زوجهــا. ولكــن طبعــاً لــن تؤذيــه. 

ستشــعر بالنــدم الحقــاً. 

صّد، كبت عاطفي، كبت جنيس: مثال عن قصة فيها كبد من جميع أنواعه أو صّد. 

ــة ثقــة بالنفــس. هــذا الشــاب يعــاين مــن الوحــدة  ــال: شــاب عمــره 18 ســنة. يعــاين مــن قل مث

ــد األخصــايئ النفــيس بســبب إنغالقــه عــىل نفســه. ــم توجيهــه عن ــاء. ت ــه أصدق وليــس لدي

9BM صورة رقم

زمن  الرجع : 0 ثانية                      زمن إجراء اللوحة: دقيقة و25 ثانية

ــم  ــون ألنه ــينامون -  يرتاح ــول) س ــكوت مط ــم (س ــض، إنه ــم البع ــرب بعضه ــال، نامئــون بق رج

عملــوا طــول الوقــت (ســكوت) ليــس هنــاك مــكان واســع لهــم كلهــم (ســكوت) لــذا إنهــم نامئــون 

بقــرب بعضهــم البعــض. 

ســوداوية، قلــق الهجــر، قلــق املــوت. مثــال عــن قصــص فيهــا قلــق مــن املــوت أو مــن قلــق مــن 

الهجــران أو حتــى  مــوت  واكتئــاب. 

مثــال: آنســة، عمرهــا 22 ســنة، تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بعد تعرضهــا لصدمــة عاطفية 

وخيبــة أمــل مــن خطيبهــا الســابق الــذي اقــرتن بصديقتهــا. عانــت اآلنســة مــن االكتئــاب ملــدة 

ســتة أشــهر. 

صورة 15

زمن إجراء اللوحة: دقيقتان و5 ثوان زمن الرجع: 10 ثوان   

ــو  ــا ه ــه وه ــه صديقت ــا تركت ــاً؟ رمب ــل مسدس ــل؟ يحم ــاذا يفع ــف. م ــخص مخي ــذا الش آآآه ! ه
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يف مــكان مخيــف يريــد ان يقتــل نفســه. ال يجــب عــىل أي حبيــب أن يــرتك حبيبتــه وإال النتيجــة 

ســتكون صعبــة عــىل اإلثنــني. ملــاذا الحــب صعــب جــداً؟ ملــاذا؟ هــذه الصــورة تذكــرين (ســكوت) 

عندمــا كنــت مكتئبــة. 

4.8 قسوة األنا األعىل كام تظهر يف:  

ــا األعــىل مــن خــالل ترصفــات البطــل وكيــف يــرى  الكثــري مــن القصــص مــن التــات، تظهــر األن

العقــاب تجــاه القتــل أو الرسقــة أو فعــل مخالــف للمجتمــع. هــذه القصــص موجــودة خاصــة يف 

ــات (صــورة 20 – صــورة 18BM، صــورة 15...) صــور العصاب

ــا األعــىل ضعيفــة  ــم، تكــون األن ــأن قصصه ــة، نالحــظ ب ــد األشــخاص ذوي الشــخصية الذهاني عن

ــان ضعيفــني.  ــدم يكون ــاب والن ــايل، العق وبالت

ــض  ــد بع ــا نج ــن أنن ــم م ــد بالرغ ــكل جي ــىل بش ــا االع ــل األن ــون، تعم ــخاص العصابي ــام األش بين

ــل أو مــوت. ولكــن يكــون العقــاب مالمئــاً جــداً للفعــل  ــا أحــداث قت ــي يوجــد فيه القصــص الت

ــه البطــل.  ــام ب ــذي ق الشــنيع ال

مثال 1: شابة عمرها 20 سنة. تّم توجيهها عند األخصايئ النفيس بسبب شعور دائم بالقلق.

صورة 5

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و35 ثانية زمن  الرجع : 5 ثوان   

آآآآآه. هــذه الســيدة تدخــل إىل غرفــة ابنتهــا وتجــد أشــياء مرسوقــة. ســألت ابنتهــا ولكنهــا نكــرت. 

طبعــاً (ســكوت) األم ســتعاقب ابنتهــا عــىل الرسقــة. الرسقــة ممنوعــة . هــذا كل يشء.  
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ــد  ــا عن ــّم توجيهه ــا. ت ــن أهله ــة م ــوء املعامل ــن س ــت م ــنة. عان ــا 18 س ــابة عمره ــال 2: ش مث

األخصــايئ النفــيس بســبب االكتئــاب. 

 3GF صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة زمن الرجع: 15 ثانية   

ــا  ــا أخطــأت. (ســكوت) إنه ــدم. تشــعر بأنه ــا تشــعر بالن ــرياً. إنه هــذه الشــابة اقرتفــت خطــأ كب

حزينــة جــداً ألنهــا رضبــت أحــداً بســبب عصبيتهــا. (ســكوت) حزينــة جــداً، ضمريهــا 

يؤنبهــا. 

4.9 تكامل األنا.

ــه  ــىل أداء وظائف ــادراً ع ــون ق ــور أن يك ــن للصب ــف ميك ــص كي ــدرس الفاح ــرة، ي ــذه الفق يف ه

ــىل.  ــا األع ــوخ (أم ال ) لألن ــع والرض ــب الواق ــه ومطال ــني دوافع ــق ب والتوفي

وهــذه الفقــرة املهمــة تســاعد األخصــايئ النفــيس يف إدراك ذاتــه مــن خــالل القصــة وتالوتهــا مــع 

الصــورة. فمثــالً، بعــض األشــخاص يخــربون قصصــاً تكــون بعيــدة كل البعــد عــن الصــورة، بســبب 

غرقهــم يف مشــاكلهم الخاصــة وعــدم القــدرة للنجــاة. 

مثــال: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس، بعدمــا عانــت عــدة شــهور 

مــن قلــق مفــرط  وال ســبب لــه. 

 12F  صورة 

زمن إجراء اللوحة: 3 دقائق و30 ثانية  زمن الرجع: 15 ثانية   

كأن هــذه الســيدة املســنة تفــّرس بشــكل إســتفزازي لهــذه اآلنســة بعــض األمــور يف - 

الحيــاة. عــادًة نواجــه الكثــري مــن املشــاكل يف الحيــاة ولكــن يجــب دامئــاً أن نجــد 

ــة عــدم  ــه يل زوجــي عندمــا أكــون يف حال مخرجــاً لهــذه املشــاكل. هــذا مــا يقول

إســتقرار. (ســكوت) طبعــاً أنتــم، األخصائيــني النفســيني، تعرفــون مــاذا يجــب أن 

تقومــوا بــه عندمــا تواجهــون مشــاكل معنــا. صحيــح؟ 
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(األخصــايئ النفــيس)  طبعــاً نتســاعد لــيك نجــد حلــوالً لجميــع املشــاكل. مــاذا تخربيننــي أيضــاً عــن 

ــورة؟ هذه الص

هذا كل يشء. ال أريد أن أضيف شيئاً. - 

10.4 العمليات الفكرية كام تكشف عنها حبكة القصة:

ــد مــن األســئلة حــول موضــوع  يف هــذه الفقــرة األخــرية، يســأل األخصــايئ النفــيس نفســه العدي

القصــص وتحليلهــا : هــل تعــارض األنــا مــع األنــا األعــىل أو مــع الهــو؟ هــل حقــق البطــل أهدافــه؟ 

هــل كبــت البطــل دوافعــه؟ .... 

مثــال 1: شــابة عمرهــا 16 ســنة، عاشــت فــرتة مــن حياتهــا يف ميتــم لألطفــال املرشديــن. حســب 

إختبــار MMPI تعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

 9GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 30 ثانية   

(سكوت مطول)

أرى يف هــذه الصــورة ســيدتني مــع بعضهــام. واحــدة كأنهــا تبحــث عــن يشء مــا. - 

(ســكوت) رمبــا أضاعــت شــيئاً. (ســكوت) فبــدأت تصــيل لــيك تجــد مــا أضاعتــه. 

(ســكوت)

(األخصايئ النفيس) ماذا يحدث يف الصورة؟

ال أدري (سكوت) أضاعت شيئاً وتركض للبحث عنه. - 

مثــال 2: شــابة عمرهــا 18 ســنة، عاشــت فــرتة مــن حياتهــا يف ميتــم لألطفــال املرشديــن. حســب 

إختبــار MMPI تعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

صورة 14

زمن إجراء اللوحة:  دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

لَِم هذا الشاب موجود عىل الشباك؟ هل يريد اإلنتحار؟ (سكوت مطول)- 
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(األخصايئ النفيس) ألفي قصة عىل ذوقك. 

هــذا الشــاب يريــد أن ينتحــر. فهــو يفكــر دامئــاً باإلنتحــار. ولكــن قبــل أن يرمــي - 

نفســه مــن الشــباك، تذكــر عائلتــه التــي يحبهــا كثــرياً وتراجــع عــن قراره. (ســكوت) 

مل يقتــل نفســه بــل عــاش.   

كــام يســأل األخصــايئ النفــيس: هــل النهايــة  كانــت إيجابيــة: يتــم مــا يتحــرك مــن أجلــه البطــل أم 

كانــت نهايــة ســلبية ؟ ال يتحقــق مــا يرمــي إليــه البطــل. بعــض األحيــان تكــون النهايــة حياديــة: ال 

يذكــر نهايــة للقصــة أو نهايــة قصــة ناقصــة، منطيــة، منطقيــة، غــري منطقيــة... 

 MMPI مثــال 1: شــاب عمــره 16 ســنة، عــاش فــرتة مــن حياتــه يف ”إصالحيــة“. حســب إختبــار

يعــاين مــن العدوانيــة الفرطــة.

8BM صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان زمن  الرجع : 5 ثوان     

كان يحــاول الطفــل إنقــاذ أبيــه. ذهبــا اىل الصيــد ولكــن (ســكوت) بســبب غلطــة، جــرح األب مــن 

بندقيتــه. بعــض األحيــان تحــدث هــذه األمــور. نقــل االبــن أبــاه إىل املستشــفى ويبــدو يل الطفــل 

ــة  ــاة. مل يعــش. (نهاي ــارق الحي ــة ولكــن األب ف ــه عملي ــت ل ــد أجري ــه. لق ــرياً عــىل أبي ــاً كث خائف

قصــة ســلبية)

مثــال 2:  شــابة عمرهــا 15 ســنة. تــويف والدهــا وكانــت بعمــر ال يتخطــى الخمــس ســنوات. عانــت 

مــن ســوء املعاملــة يف مدرســتها. تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس بســبب اكتئــاب وعدوانيــة 

تجــاه اآلخريــن. 

12 BG صورة

زمن إجراء اللوحة: 50 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

أفرادهـــا  لـــيك تتســـىل هنـــاك. كان  البحـــرية  ســـأخرب قصـــة عـــن عائلـــة، ذهبـــت اىل 

ــاك  ــة هنـ ــداً العائلـ ــت جـ ــاً. فرحـ ــر خالبـ ــوا، كان املنظـ ــا وصلـ ــكوت). عندمـ ــني (سـ متخاصمـ
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وقــام األب باســتعامل القــارب. (ســكوت) رجعــت العائلــة يف املســاء وكانــوا جميــع أفرادهــا قــد 

تصالحــوا. (نهايــة إيجابيــة)

ــا  ــن خــالل القصــص ونوعيته ــدرس األخصــايئ النفــيس ذكاء املفحــوص م ــرة ي ــام يف هــذه الفق ك

والكلــامت التــي اســتعملها الصبــور واملعلومــات املوجــودة يف كل قصــة. ومــن خــالل هــذه 

النقــاط، يقــرر األخصــايئ النفــيس إذا كان ذكاء املفحــوص ممتــازاً، فــوق املتوســط، متوســطاً، دون 

ــاً.  ــط، أو ضعيف املتوس

مثال 1: شابة عمرها 15 سنة – يتيمة، عانت من سوء املعاملة. 

13G صورة

زمن إجراء اللوحة: دقيقة و10 ثوان زمن الرجع: 15 ثانية    

(سكوت) فتاة تصعد السلم. (سكوت مطول) - 

(األخصايئ النفيس) أخربيني قصة عن الصورة. 

 أرى فتاة تصعد السلم (سكوت مطول)- 

(األخصايئ النفيس) تصعد السلم ؟

نعم تصعد السلم (سكوت) هذا كل يشء- 

(ذكاء بسيط مع إنعدام للخيال)

مثــال 2: ســيدة عمرهــا 36 ســنة، تعــاين مــن ضغــط العمــل وتــم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس 

بعدمــا تدهــورت عالقتهــا مــع مديــر عملهــا.

17 GF صورة

زمن إجراء اللوحة:  دقيقتان و5 ثوان زمن الرجع: 15 ثانية      

هـــذه الفتـــاة واقفـــة عـــىل جـــرس. كأنهـــا تنتظـــر أحـــداً مـــا. رمبـــا هـــي تنتظـــر أحـــداً تحبـــه. 

(ســـكوت) إنهـــا كقصـــص الكاتـــب العاملـــي الفرنـــيس فيكتـــور هوغـــو. أحـــب قـــراءة 

ــاة التـــي  ــا قصـــة مؤثـــرة. (ســـكوت) هـــذه قصـــة هـــذه الفتـ ــاء. إنهـ قصصـــه كقصـــة البؤسـ



188

بحاجة ملساعدة وهي تنتظر هذه املساعدة من أحد ما. 

4.11 كيفية كتابة تقرير إلختبار تفهم املوضوع.   

لكتابــة تقريــر إختبــار تفهــم املوضــوع، يعتمــد كل أخصــايئ نفــيس عــىل طريقــة معينــة  ولكــن 

املعلومــات التــي يجــب أن تكــون موجــودة هــي التاليــة: 

تاريخ الفحص: تاريخ تقويم الرائز. تحديد اليوم والشهر والسنة.   1  

ــوع  ــم املوض ــز تفه ــاء رائ ــتغرق إلنه ــذي اس ــت ال ــد الوق ــز: أي تحدي ــاميل للرائ ــن اإلج الزم  2  

(إحتــواء وقــت الجلســة األوىل والثانيــة)

إســم املفحــوص: يجــب ذكــر إســم املفحــوص مــع حــرف مــن إســم عائلتــه (أو عائلتــه كاملــًة)   3  

إذا كان املعالــج يعمــل ضمــن عيادتــه. إذا كان املعالــج أو عــامل النفــس يعمــل ضمــن فريــق 

طبــي، ميكــن كتابــة إســمه الحقيقــي مــع إســم عائلتــه خاصــًة إذا الفريــق عمــيل.  إذا كان 

ــز، ميكــن كتابــة إســم  املعالــج أو عــامل النفــس يقــوم بدراســة معينــة ويســتعمل هــذا الرائ

ــس  ــامل النف ــج أو ع ــس املفحــوص. إذا كان املعال ــرشط أن يحــرتم جن مســتعار للمفحــوص ب

يعمــل ضمــن مؤسســة، يجــب أن يأخــذ بعــني اإلعتبــار الرسيــة املهنيــة.

إسم الفاحص: اإلسم الكامل للمعالج أو للعامل النفيس.  4  

الصعوبات النفسية للمفحوص: أي كتابة وتحليل النقاط التالية:  5  

هــل أســقط املفحــوص نفســه عــىل بطــل القصــص؟ مــا كانــت حاجــات البطــل وحاجــات 

املفحــوص؟ كيــف كان ســلوك املفحــوص ومــا كانــت ردات فعــل املفحــوص خــالل القصــص 

ــة؟... املؤلف

املوارد الشخصية لدى املفحوص: أي كتابة وتحليل النقاط التالية:  6  

مــن كان األبطــال الثانويــون يف القصــص؟ ومــا هــي دوافعهــم؟ هــل كان البطــل ”قويــاً“ او 

مستســلامً؟ 
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مــا كانــت ردات فعــل ”املجتمــع“ واألبطــال الثانويــني“ عــىل البطــل؟ هــل تقبــل البطــل مــا فعلــه 

األبطــال بــه؟... 

تقويم التوظيف النفيس واستخراج نقاط الضعف والقوة :  7  

مــا كانــت نقــاط (القــوة والضعــف) التــي تكلــم عنهــا مــراراً املفحــوص؟ ومــا هــي األحــداث التــي 

كانــت محــور حديــث القصــص؟ مــا هــي آليــات الدفــاع املســتعملة مــن خــالل القصــص؟ (ذكرهــا 

ــع اإلجتامعــي؟ أي  ــاً“؟  ضمــن الواق ــوالً إجتامعي ــوى القصــص كان ”مقب ــا) هــل محت ــع تحليله م

أفــكار إنتحاريــة؟ ذهانيــة؟ أي أفــكار كئيبــة؟ ... كيــف انتهــت مجمــل القصــص؟ 

مــا هــي الفرضيــات التــي ميكــن أن يســتخلصها الفاحــص مــن الرائــز؟ ومــا هــي األدوات التاليــة 

التــي سيســتعملها الفاحــص ليتأكــد مــن نتائــج الرائــز. 

مالحظة : يف هذه الخانة األخرية، يكتب الفاحص كل ما لحظه من ترصفات املفحوص.   8  

حســب حالــة املفحــوص تؤخــذ املعلومــات، ويعنــي ذلــك إذا كان املفحــوص شــخصاً يعــاين ذهانــاً، 

أفضــل أن تســأل األســئلة إىل الشــخص املصطحــب. بينــام إذا كان املفحــوص شــخصاً يعــاين عصابــاً، 

مــن املستحســن أن متــأل هــذه اإلســتامرة مبســاعدته. 

4.12 ملف املفحوص.

4.12.1 الصفحة األوىل (أنظر ملحق 1). 

1  تاريــخ الفحــص (الجلســة األوىل  والجلســة الثانيــة): تحديــد تاريــخ للجلســة األوىل وللجلســة   

الثانيــة لرائــز تفهــم املوضــوع (كل جلســة يجــب أن تحتــوي عــىل عــرش صــور يســتخرج منهم 

املفحــوص قصصــاً وليــس أبــداً وصفــاً للّوحــة). التاريــخ يحتــوي النهــار والشــهر والســنة. 

2  إسم الفاحص: اإلسم الكامل للمعالج أو العامل النفيس.   
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3  مــن يصطحــب املفحــوص: إذا املفحــوص أىت منفــرداً، ال يكتــب إســم يف هــذه الحالــة. بينــام   
ــني).  ــة املصطحــب (أو املصطحب ــد صف ــط  تحدي ــاً، يجــب فق إذا كان مصطحب

4  املفحــوص ، اإلســم: يجــب ذكــر إســم املفحــوص مــع حــرف مــن إســم عائلتــه (أو عائلتــه   
ــة. ــه الخاص ــن عيادت ــل ضم ــج يعم ــًة) إذا كان املعال كامل

ــة إســمه الحقيقــي مــع  ــج أو عــامل النفــس يعمــل ضمــن فريــق طبــي، ميكــن كتاب إذا كان املعال

ــاً.  ــه خصوصــاً إذا كان عملي إســم عائلت

إذا كان املعالــج أو عــامل النفــس يقــوم بدراســة معينــة ويســتعمل هــذا الرائــز، ميكــن كتابــة إســم 

مســتعار للمفحــوص بــرشط أن يحــرتم جنــس املفحــوص. 

إذا كان املعالــج أو عــامل النفــس يعمــل ضمــن مؤسســة، يجــب أْن يأخــذ بعــني اإلعتبــار الرسيــة 

املهنيــة.

1  تاريــخ امليــالد (والعمــر): كتابــة تاريــخ امليــالد كامــالً، ثــم الكتابــة بــني قوســني عمــر   
اللقــاء.  نهــار  املفحــوص، 

الجنــس: يف بعــض األحيــان، ال يكتــب املعالــج النفــيس أو العــامل النفــيس إال حرفــاً أو إســامً   2  
ــوص. ــس املفح ــد جن ــة تحدي ــن أهمي ــا تكم ــذا هن ــال،...) ل ــامً (نض مبه

ــط   ــزب، مرتب ــزوج، أع ــوص: مت ــة للمفح ــة اإلجتامعي ــد املكان ــي: أي تحدي ــع اإلجتامع الوض  3  
(مخطــوب)، أرمــل...

املستوى العلمي: تحديد املستوى العلمي للمفحوص الحايل أو الذي وصل إليه.  4  
عمل املفحوص: ذكر ما هو العمل الحايل أو آخر عمل قام به املفحوص مقابل مال.   5  

  6 عائلة املفحوص: ذكر األب واألم وجميع اإلخوة واألخوات (حسب الرتتيب العائيل) وذكر معهم املفحوص 
ملعرفـة موقـع املفحـوص يف عائلته. يف هذا الجدول يجب كتابة معلومات حول: العمر، املسـتوى
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     العلمي، نوعية العمل والحالة النفسية. 

إذا كان املفحــوص غــري متــزوج، ننتقــل إىل ســؤال ”املشــكلة املطروحــة“ بينــام إذا كان متزوجــاً أو 

أرمــالً أو مطلقــاً (لديــه أوالد أم ال) يجــب مــلء الجــدول التــايل:

ــب  ــب الرتتي ــات) واألوالد (حس ــة (كل الزوج ــر الزوج ــب أن يذك ــدول يج ــذا الج 11 يف ه  
العائــيل). يف هــذا الجــدول يجــب كتابــة معلومــات حــول: العمــر، املســتوى العلمــي، نوعيــة 

ــية. ــة النفس ــل والحال العم

املشــكلة املطروحــة: نوعيــة اإلضطــراب ( أو الصعوبــة) ذكــر ماهيــة املشــكلة  النفســية   12  
ــوص. ــا املفح ــي يعانيه ــدية...) الت ــس جس (النف

تاريخيــة الحالــة (حســب املفحــوص أو األهــل) كتابــة كيفيــة بــدء الحالــة ومــا العنــارص   13  
أو األســباب التــي تتميــز بهــا... ذكــر معلومــات دقيقــة ألن هــذه الفقــرة تســاعد عــىل معرفــة 

معمقــة أكــرث للمفحــوص. يجــب أن يذكــر بهــذه املرحلــة مــن أعطــى املعلومــات (املفحــوص أو 

أحــد ممــن إصطحبــوه). 

مالحظــات: يكتــب هنــا كل املعلومــات أو الترصفــات التــي قــام بهــا أو قالهــا املفحــوص   14  
ــيس.  ــايئ النف ــيس أو أخص ــج النف ــد املعال ــارة عن ــالل الزي ــوه خ ــن إصطحب أو مم

4.12.2 كتابة القصص الصفحة رقم 2. (أنظر ملحق 2)

يف هــذه الورقــة الثانيــة، يجــب أن تكتــب جميــع القصــص التــي قــام بتأليفهــا املفحــوص.  وتتضمن 

هــذه الورقــة املعلومــات التالية:

رقم اللوحة: يعني وضع رقم البطاقة أو الصورة لرائز تفهم املوضوع.   1 

2  زمن الرجع: وهو عندما يبدأ املفحوص بالكالم عن اللوحة. 

3  زمن اإلجاميل: وهو الوقت اإلجاميل الذي استعمله املفحوص لتأليف قصة. 

4  التحليل الشكيل: أي كيف كان شكل القصة املقدمة من خالل املفحوص. 
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قصة كاملة (بدء، عقدة، نهاية) مع وصف املشاعر.- 

مثــال: لوحــة رقــم  :1 ولــد يريــد أن يصبــح عــازف كــامن ولكنــه يجــد صعوبــة يف اللعــب عــىل 

ــة، وأســتاذه يجــربه عــىل التمــرن كل يــوم. ولكــن هــذا الصبــي كان يعــرف بينــه  هــذه اآلل

وبــني نفســه أنــه غــري كــفٍء للعــب عــىل هــذه اآللــة. ولكــن لــيك ال يجعــل أســتاذه وأهلــه 

حــزاىن، قــرر اإلســتمرار يف اللعــب عــىل هــذه اآللــة التــي كانــت تضجــره كثــرياً. 

- قصــة مقتضبــة بــدءاً وعقــدة ونهايــة، لكــن القصــة قصــرية أو مختــرصة وليــس فيهــا الكثــري مــن 

األحــداث:

مثــال: لوحــة رقــم  :14 كان هنــاك شــاب جالــس إىل النافــذة حزينــاً بســبب مــوت أهلــه. ســيتزوج 

قريبــاً لينــىس عذابــه. 

قصة متقطعة فيها بدء وعقدة ونهاية دون تسلسل:- 

ــا. الشــاب مــرص عــىل  ــده بصــوت منخفــض. مل يتفق ــم وال ــال: لوحــة رقــم  :7BM شــاب يكل مث

أمــره وقــرر أن يســافر.

شــبه قصــة (أي قصــة ليســت كاملــة: أحــد عنــارص ”قصــة كاملــة“ ليســت موجــودة) عــادًة - 

دون بــدء أو نهايــة: 

مثال: لوحة رقم  :13G عىل السالمل، فتاة صغرية جداً تصعد للوصول إىل غرفتها.

وصف: أي املفحوص وصف اللوحة ومل يخرب قصة عنها (أي دون ذكر أي أحداث):- 

مثال: لوحة رقم 9BM مجموعة من الرفاق يف مخيم، نامئني.

ــر أحاســيس ومشــاعر املفحــوص  ــاً كــام رواهــا املفحــوص وذك ــة القصــة حرفي القصــة: كتاب  -5  

ــز.  ــالل الرائ خ
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4.12.3 ورقة التنقيط (أنظر ملحق رقم 3). 

وهــي الورقــة التــي تــم تفســريها يف هــذا الفصــل. هــدف هــذه الورقــة هــو تنقيــط إختبــار تفهــم 

املوضــوع – طريقــة ”مــوراي“ – ورقــة تنقيــط ”بيــّالك“. 

4.12.4 التقرير النهايئ. (أنظر ملحق رقم 4). 

بعــد تحليــل جميــع القصــص، مــن مهــام األخصــايئ النفــيس هــو دراســة النمــط املتكــرر يف أجوبــة 

املفحــوص. عــادة يتكــون التقريــر مــن الفئــات العــرش املوجــودة عــىل ورقــة التحليــل:

املتغــري األول والثــاين والثالــث هدفــه وضــع الهيــكل الالشــعوري وحاجــات - 

املفحــوص. 

املتغــري الرابــع والخامــس، هدفــه هــو إدراك املفحــوص للعــامل والشــخصيات املهمــة - 

 . حوله

الفئات 6 – 7 – 8 – 9 – 10 تستخدم كعناوين لدراسة شخصية املفحوص. - 

ثــم يكتــب األخصــايئ النفــيس تقريــراً عــن الفرضيــات التشــخيصية. وطبعــاً ال ميكــن أن يعتمــد فقــط 

إختبــار تفهــم املوضــوع كإختبــار وحيــد يقــوم بالتشــخيص ولكــن يجــب أن يحصل األخصــايئ النفيس 

عــىل معلومــات إضافيــة كاملقابلــة اإلكلينيكيــة وإختبارات للشــخصية. 

4.13 جدول وظائف األنا.

يتضمــن الجــدول التــايل تصنيفــات وظائــف األنــا. وهــو مزيــج مــن ملخصــات للربوتوكــول اختبــار 

تفهــم املوضــع الــذي مــن خــالل التفســريات تــم تصنيــف وظائــف األنــا.

يجــب عــىل األخصــايئ النفــيس اختصــار مالحظاتــه، التــي دّونهــا حــول الشــخص، يف كل فئــة مــن 

فئــات التنقيــط. 

كـــام قـــدم بيلـــالك وأبرامـــز (1997) جـــداول لتصنيـــف اثنتـــي عـــرشة وظيفـــة لألنـــا. وتســـتند 

ــلوكياته  ــة سـ ــوص ودراسـ ــا املفحـ ــي قدمهـ ــات التـ ــص التـ ــن قصـ ــف إىل كل مـ ــذه الوظائـ هـ

خـــالل متريـــر اإلختبـــار. وعـــىل األخصـــايئ النفـــيس أن ميـــأل جـــدول ”وظائـــف األنـــا“ 
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مــن خــالل ربــط تقييــامت ومالحظــات املفحــوص ووضــع النقطــة املناســبة حســب كل وظيفــة 

مــن وظائــف األنــا. 

(بيالك وأبرامز 1997). 

وهذه هي وظائف األنا: 

1 ـ اختبار الواقع.

ويحــدد هــذا املتغــري مــدى إدراك املفحــوص بيئتــه الخارجيــة وربطهــا بــه بطريقــة دقيقــة. وهــو 

ــق  ــور دقي ــن تص ــال ع ــة، فض ــات االجتامعي ــري والتوقع ــة واملعاي ــن البيئ ــكل م ــام ل ــب تقيي يتطل

ــذي  ــا مــن خــالل املــدى ال ــع الداخــيل ومســتوى التطــور النفــيس. وميكــن تقييمه ــار الواق الختب

ميكــن للمفحــوص التعبريعــن االحتياجــات واملشــاعر والقيــم واملعتقــدات. ويشــمل هــذا الجــزء 

ــة املفحــوص يف إدراك الزمــان واملــكان. مــدى دق

2 ـ حكم.

ــا  ــة أو مشــكلة موجــودة يف اللوحــة؟ خاصــة عندم ــم وضعي ــدرة املفحــوص عــىل فه ــا هــي ق م

تكــون هنــاك العالقــات بــني األفــراد، وفهــم هــذه العالقــات بطريقــة فعالــة ومتســقة؟ كــام هــل 

يفهــم املفحــوص العواقــب االجتامعيــة واملاديــة بــني مختلــف شــخصيات اللوحــات؟ وهــل هنــاك 

تخطيــط مســبق يف القصــص؟

3 ـ الشعور بالواقع الخارجي (بالعامل) وبالذات.

يــدرس األخصــايئ النفــيس اضطرابــات املفحــوص مثــل التجــارب االنفصاليــة، عــدم الشــعور بالذات، 

وهــم ســبق الرؤيــة (Déjà vu). وتتعلــق هــذه أيضــا مبشــاعر الواقــع أو غــري الواقعيــة يف تصــورات 

املفحــوص للبيئــة. عــىل وجــه الخصــوص، كيــف يرتبــط هــذا الشــعور بالواقع / غــري الواقــع؟ إىل أي 

درجــة يشــعر املفحــوص بأجــزاء جســمه وهــل هــي متناســقة تنســيقا جيــدا؟ والجوانــب األخــرى 

ــزاز  ــز، والشــعور باالعت ــل التامي ــوق مقاب ــد تكــون درجــة التف ــف ق ــا التصني ــي ينطــوي عليه الت

بالنفــس، ومــدى تجربــة الــذات عــىل أنهــا متميــزة عــن اآلخريــن والعــامل الخارجــي.
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4 ـ تنظيم ومراقبة الغريزة، والتأثريات، واالندفاعية.

مــا مــدى تعبــري املفحــوص عــن غريزتــه للحيــاة وللمــوت بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش؟ وهــل 

ــع التســامح وهــل  ــل م ــف يتعام ــال؟ كي ــا بشــكل مناســب وفع ــا أو نفيه ــن الســيطرة عليه ميك

هنــاك إحبــاط؟ هــل يخضــع املفحــوص للتحكــم أو الســيطرة عليــه؟ هــل ميكنــه مراقبــة ”غريــزة 

ــة ومتكيفــة؟ ــاة“ والتعبــري عنهــا بطريقــة معدل الحي

5 ـ دراسة العالقات.

إىل أي مــدى تكــون العالقــات مــع املفحــوص مرتبطــة عــىل نحــو جيــد؟ ملتزمــة؟ مــا هــو الطــول 

الزمنــي للعالقــات؟ مــا هــي جودتهــا الشــاملة؟ وهــل هنــاك مشــاكل يف العالقــات؟ ودرجــة تلبيــة 

املفحــوص الحتياجاتــه؟  مــا مــدى نضــج املفحــوص ومــدى تقبلــه ألمنــاط الشــخصية غــري املالمئــة؟ 

إىل أي مــدى يتأثــر باآلخريــن؟

6 ـ عمليات التفكري.

تتطلــب هــذه الفئــة تصنيفــا لعمليــات التفكــري لــدى املفحــوص. وبالتــايل، ينبغــي اهتــامم دقيــق 

ــات أو  ــاك أي صعوب ــل هن ــرد. ه ــري املج ــة، والتفك ــدرة اللفظي ــرة، والق ــز، والذاك ــتوى الرتكي ملس

أوهــام غــري عاديــة؟ هــل هنــاك وضــوح وتكامــل يف عمليــات التفكــري؟ هــل التفكــري غــري واقعــي، 

غــري منطقــي؟ هــل هنــاك تفاصيــل دقيقــة للبطاقــات قــد يتوقــع وجــود الوســواس القهــري؟ 

7 ـ االنحدار التكيفي يف خدمة األنا.

ــح  ــا يدخــل املفحــوص يف األوهــام، هــل يصب ــد؟ عندم ــدع أم مقي ــي ومب ــاج القصــة غن هــل إنت

ــات بشــكل فعــال؟ ــم املحتوي ــادر عــىل تنظي ــه ق ــداً وغــري متامســك أم أن فاق

8 ـ األداء الدفاعي.

النفــيس تقييــم مــدى إســتعامل املفحــوص آلليــات  الفئــة مــن األخصــايئ  تتطلــب هــذه 
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الدفــاع املثــرية للقلــق والنزاعــات. هــل هــي مفرطــة، معيبــة، تكيفيــة / غــري متكافئــة؟ عمومــا، 

مــا مــدى نجاحهــا؟ 

9 ـ حاجز التحفيز.

هــل املفحــوص حســاس لالنتقــادات البســيطة أو مســتويات منخفضــة مــن التوتــر؟ ھــل یســتجیب 

إلــی مواقــف غیــر ســارة مــع ردود مثــل الغضــب أو العــدوان أو التأکــد أو االنســحاب أو الفــوىض 

و / أو اإلیــذاء؟

10 ـ التشغيل املستقل.

إىل أي مــدى ال يتكلــم املفحــوص عــن بعــض األفــكار أو املشــاعر أو الرصاعــات أو النزعــات التــي 

يشــعر بهــا؟ إذا كان املفحــوص ال يريــد أن يتكلــم، هــل هــذا يضعــف قدرتــه عــىل العمــل بشــكل 

مســتقل؟ فبــدال مــن العمــل بشــكل مســتقل، هــل يصبــح املفحــوص يعتمــد اعتــامدا كبــريا عــىل 

الفاحــص؟ يف املقابــل، هــل كان قــادرا عــىل تطويــر ســلوكيات مســتقلة مثــل العــادات التكيفيــة، 

مهــارات إدارة الوقــت؟

11 ـ االصطناعية-التكاملية وظيفة.

يجــب عــىل األخصــايئ النفــيس تقييــم قــدرة املفحــوص عــىل التوفيــق بــني االحتياجــات والرصاعــات 

الصعبــة. هــل باســتطاعة املفحــوص أن يجــد التقــارب مــا بــني اإلحتياجــات التــي هــو بحاجــة لهــا 

وللرصاعــات التــي يعــاين منهــا؟ وهــل يجــد حلــوالً ملشــاكله؟

12 ـ إتقان-الكفاءة.

هــل يتميــز املفحــوص  بالكفــاءة؟ يســتطيع الفاحــص أن يجيــب عــىل هــذا الســؤال مــن خــالل 

نتائــج موضوعــات القصــص املختلفــة للمفحــوص: القــدرة عــىل حــل الــرصاع، ونوعيــة دفاعــات 

األنــا، وحــل املشــاكل، ودرجــة النســبية مــن صالبــة الدفاعــات، والكفــاءة الذاتيــة، ودرجــة تأقلــم 

املفحــوص تجــاه ســيطرة خارجيــة.
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الفصل الخامس 

الحالة الحدية يف إختبار تفهم املوضوع – دراسة حالة.

 .Borderline يف هــذا الفصــل ســنقدم دراســة حالــة عن فتــاة (ر.ش.) تعاين مــن الحالــة الحديــة أو

ــاس  ــور عب ــور الدكت ــه الربوفس ــذي وضع ــعالجي ال ــف النفس ــة املل ــذه الدراس ــتعمل يف ه سنس

ــع  ــيس النســقي م ــالج النف ــة يف الع ــا – محاول ــط عالجه ــس وضواب ــه متاهــات النف ــيك يف كتاب م

مرشــد عمــيل للمعاينــة النفســعالجية وحــاالت ميدانيــة وضوابــط للتدخــل العالجــي وثبــت ألهــم 

العــوارض النفســية – مجــد املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع – بــريوت، 2003 .  

تّم معاينة هذه اآلنسة من قبل طبيب نفيس، وأىت تشخيصها عىل الشكل التايل:

ـ نوبات غضب قوية.

ـ إكتئاب مع عدوانية تجاه اآلخرين وتجاه الذات.

ـ شعور دائم بالفراغ النفيس. 

ـ مشامل كثرية مع الرشيك.

ـ مشاكل عائلية.

ـ عدم تقبل الذات – إيذاء الذات. 

تـــّم إختيـــار هـــذه الحالـــة (الصبيـــة ر.ش.) لدراســـتها ومتابعـــة حالتهـــا، ألن الحـــاالت 

ــن  ــون مـ ــن يعانـ ــخاص الذيـ ــادة األشـ ــية. عـ ــادات النفسـ ــرياً يف العيـ ــادف كثـ ــة تصـ الحياديـ
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هــذا اإلضطــراب الــذي يؤثــر عــىل شــخصية املريــض وعــىل ترصفاتــه وشــعوره تجــاه نفســه ونحــو 

اآلخريــن، هــم أشــخاص يتميــزون بجوانــب غــري ثابتــة يف مشــاعرهم التــي تتحــرك مــن النقيــض إىل 

النقيــض وبشــكل مفاجــىء بــدون أيــة مقدمــات. وخــالل هــذه الدراســة، ســنتعرف عــىل (ر.ش.) 

وحالتهــا اإلضطرابيــة. 

أُلغيــت بعــض فقــرات امللــف النفســعالجي، النهــا غــري مطابقــة للحالــة أو مل تقــدم املفحوصــة أي 

معلومــات تســاعد األخصــايئ النفــيس. مثــالً فقــرة:

األحــداث والصدمــات الهلعيــة األساســية (مســتخرج مــن تحليــل وتصنيــف جــدول ملخــص  ـ 

الجلســات)، رفضــت املفحوصــة التكلــم عــن مشــاكلها بطريقــة واضحــة وتــّم اســتخراج بعــض 

منهــا مــن خــالل اللقــاءات مــع األخصــايئ النفــيس. 

مالحظــات عامــة حــول األحــالم ال تتذكــر شــيئاً: ”ال أتذكــر أي حلــم!“. وربــط هــذه األحــالم  ـ 

ــة.  ــة للحال ــلوكية العام ــح  الس ــة واملالم ــداث الهلعي ــات األح مبالحظ

مالحظات عامة عىل جدول األحداث والصدمات الهلعية.  ـ 

الحصص التي تابعتها اآلنسة (ر. ش.) مع األخصايئ النفيس هي التالية: 

الحصة الثانية: 10/09/2010 الحصة االوىل: 03/09/2010  

الحصة الرابعة: 24/09/2010 الحصة الثالثة: 17/09/2010  

الحصة السادسة: 08/10/2010 الحصة الخامسة: 01/10/2010  

الحصة الثامنة: 22/10/2010 الحصة السابعة: 15/ 10/ 2010  

الحصة العارشة: 05/11/2010 الحصة التاسعة: 29/10/2010  

الحصة الثانية عرشة: 19/11/2010 الحصة الحادية عرشة: 12/11/2010  

الحصة الرابعة عرشة: 03/12/2010 الحصة الثالثة عرشة: 26/11/2010  

الحصة السادسة عرشة: 07/01/2011 الحصة الخامسة عرشة: 10/12/2010  

الحصة الثامنة عرشة: 21/01/2011 الحصة السابعة عرشة: 14/01/2011 
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الحصة التاسعة عرشة : 26 / 01 / 2011 الحصة العرشون : 04 / 02 / 2011

الحصة الواحدة والعرشون: 11/ 2 /2011 الحصة الثانية والعرشون: 18/ 02 / 2011

الحصة الثالثة والعرشون: 25/ 2011/02الحصة الرابعة والعرشون:04 / 03 / 2011

تــّم إختيــار خمــس حصــص لهــذه الدراســة بســبب إســتحالة وضــع كل ملــف يف الكتــاب وبســبب 

ــا يف هــذا  ــَب مــن (ر. ش.) املوافقــة عــىل إدراج حالته ــاً طُلِ ــة املفحوصــة.  طبع احــرتام خصوصي

الكتــاب. 

كان للتدخــل النفــيس دور فّعــال يف مســاندة ومســاعدة الصبيــة (ر.ش.). هــذا التدخــل كان 

يحتــاج إىل عــدة وســائل تكمــل بعضهــا بعضــاً. ويســاعد التدخــل اإلجتامعــي – النفــيس املريــض 

عــىل إيجــاد حلــول مناســبة ملشــاكله اإلجتامعيــة والعائليــة. والعــالج النفــيس مــن خــالل الحــوار 

يقــوم بــه املعالــج النفــيس لتفهــم أعــراض واســباب مرضــه. ثــم التكيــف مــن جديــد يف املجتمــع 

والتخلــص مــن عوائــق املهنيــة واإلجتامعيــة واألرسيــة أو العالئقيــة التــي تعيــق التكيــف النفــيس. 

أمــا بالنســبة لطــرق التدخــل فكانــت ثالثــة:

اإلرشــاد النفــيس، يســاعد املريــض أو الشــخص الــذي يعــاين مــن بعض املشــاكل النفســية - 

والنفســية-اإلجتامعية إليصالــه إىل حالــة مــن التوافــق الشــخيص واإلجتامعــي والصحــة 

 . لنفسية ا

التدخل الصحي – اإلجتامعي.- 

ــذي يعــاين مــن اضطــراب -  اإلرشــاد األرسي وهــو مســاعدة كل األرسة ومنهــا املريــض ال

ــول وتوافــق أرسي.  ــة إيجــاد حل معــني ومحاول

تّم يف هذه الدراسة وضع املعلومات االساسية واملهمة عن حياة املفحوصة ”ر.ش.“.  
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امللف االجتامعي للمفحوص وعائلتهأ- 

1- هوية املفحوص     

       

االسم والشهرة  ر.ش.1 

الجنسية لبنانيّة وتحمل الجنسية الفرنسية. (من مواليد العاصمة باريس)2 

العمر 19 سنة (مواليد 13 – 09 – 1995) 3 

الجنس أنثى4 

جنسية الوالدين األم:  فرنسية – األب : لبناين.5 

2- الوضع االجتامعي للمفحوص 

    العمر 

   الحالة

 االجتامعية

12

عمر املفحوص 

عند ذلك
مالحظات

19 سنة1- أعزب

كـــررت عـــدة مـــرات املفحوصـــة بأنهـــا ال تحـــب 

اإلرتبـــاط بأحـــد، كـــام لديهـــا مشـــاكل عالئقيـــة 

كثـــرية مـــع األشـــخاص الذيـــن تعرفـــت عليهـــم 

ســـابقاً:»بعض األحيـــان أحـــب شـــخصاً حتـــى 

املـــوت وأغـــرّي رأيـــي برسعـــة تجـــاه أحاســـييس»، 

«ال يوجـــد شـــباب أوفيـــاء، لـــذا أكرههـــم». 

ال2- متأهل

ال3- منفصل

ال4- أرمل
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-ال5- يتيم األم

-ال6- يتيم األب

7- األهل 

منفصلون
ال

هنـــاك بعـــض املشـــاكل العائليـــة التـــي عانـــت 

ــا.  ــالل طفولتهـ ــة خـ ــا املفحوصـ منهـ

8- غري ذلك

خالل حصة اإلرشاد النفيس، إعتربت ر. ش. بأن مشاكلها تعود للفرتة التي عاشتها 

مع والديها اللذين كانا كل يوم يتشاجران حول مواضيع حياتية: املرصوف، تربية 

األطفال،...

« عندما كنت صغرية، كنت أشعر بأّن أمي وأيب ال يحبان بعضهام بعضاً، وبعض 

األحيان هام مغرومان كثرياً ببعضهام...». 

3- حجم العائلة

األرسة

العدد

12

  أرسة املفحوص املتزوج      أرسة أهل املفحوص

-ال أطفال ذكور1- عدد األوالد الذكور

2- عدد األوالد اإلناث

ــون  ــل أن أك ــد والديت، كان يفض ــأن عن ــال يل أيب ب ــان. «ق صبيت

ــا  ــع، إنه ــك للجمي ــرب ذل ــك) كان يخ ــى، (ضح ــس أنث ــاً ولي صبي

ــة».  ــة الذكوري العقلي

3- ترتيب املفحوص يف أرسة 

األهل (أرسة1)
-الطفلة الصغرى
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4-عمر أفراد عائلة املفحوص (أرسة(1) وأرسة(2) )

العمر

صلة القرابة

12

العمر 

بالسنوات
مالحــــــظات

(مواليد سنة 1956)55 عاما1- الوالد (أرسة1)

(مواليد سنة 1964)50عاما2- الوالدة (أرسة2)

ال رشيك آخر-3- الرشيك (أرسة2)

-ال إخوة شباب4- األخوة (أرسة1)

19 سنة5- األخوات (أرسة1)

األخت البكر. تكرب ر.ش. بحواىل األربع سنوات وثالثة أشهر. 

(مواليد سنة 1999). عالقة األخت البكر بأهلها ممتازة 

وقريبة جداً من والدها.

ال أرسة ثانية-6- األوالد الذكور(أرسة2)

--7- األوالد اإلناث (أرسة2)

5-  الوضع املهني للمفحوص ولعائلته:

املهنة

أفراد العائلة

1- املهنة

2- عنوان العمل
املهاماالختصاصنوع العمل

1- املفحوص
معلّمة يف مدرسة 

خاصة

 أدب

تكمل دراستها

صفوف 

إبتدائية
بريوت

----2- الرشيك (أرسة 2)

مهنة حرّة3- األب (أرسة 1)
مل تحدد املفحوصة ما هو نوع هذه املهنة             

بريوت

-مل تعمل األم أبداًربّة منزل4- األم (أرسة 1)
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5- اإلخوة 

(أرسة1)
ال إخوة ذكور-األخ

6- األخوات 

(أرسة1)
األخت

تلميذة يف مدرسة 

خاصة
يف الصف األول ثانوي.

متويف (2000)7- الجد (والد األب)
كان ميلك محالً صغرياً لبيع 

الخرضاوات
بريوت

-مل تعمل أبداًمتوفية (2011)8- الجدة (والدة األب)

متويف (1988)9- الجد (والد األم)
سائق تاكيس. درس حتى الصف 

املتوسط.

بريوت – جبل 

لبنان

-مل تعمل أبداً يف حياتهاال تعمل10- الجدة (والدةاألم)

6- املستوى التعليمي للمفحوص وألفراد العائلة:

املستوى التعليمي

أفراد العائلة

1002345678

جامعيمهنيثانويمتوسطابتدايئأمي
غري 

ذلك

يتابع 

الدراسة

--X-----1- املفحوص

--------2- الرشيك (أرسة 2)

------X-3- األب (أرسة 1)

------X-4- األم (أرسة 1)

5- األخوات 

(أرسة1)
--X-----األخت البكــر 

------X-6- الجد (والد األب)

------X-7- الجدة (والدة األب)

-----X--8- الجد (والد األم)

-----X--9- الجدة (والدة األم)
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7- وسائل املواصالت املعتمدة:

كال.4-  دراجةنعم.1- سيارة خاصة

2-  باص عام
أحيانا، عندما ال تكون 

السيارة يف البيت
5- مع زميل

أحيانا (ثالثة زمالء يعملون يف 

املدرسة نفسها)

كال3-  باص رشكة
6- سرياً عىل 

األقدام
كال.

8- مع من يسكن:

     عنوانه

السكن

2-السكن املؤقت (إيجار)1- السكن الدائم (ملك)

بعد الزواج4-1قبل الزواج3-1بعدالزواج2-1قبل الزواج1-1

--ليست متزوجة1X- مع األهل

----2- مستقل

----3- عند األقارب

----4- غري ذلك

9- مواصفات سكن املفحوص:

العائلة

مواصفات السكن

123

أرسة أهل 

املفحوص

أرسة املفحوص 

املتزوج

سكنه قبل الزواج

 (عند األهل)

1- عــدد الغــرف يف 

املنــزل
--

غرفتا نوم – غرفة 

جلوس – مطبخ .

2- عــدد األشــخاص 

يف الغرفــة الواحــدة
--

غرفة نوم لألهل 
– غرفة نوم 

للصبيتني.
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الســـكن  3- رشكاء 

الدامئـــون
--

األب واألم واألخت 

البكر.

الســـكن  4- رشكاء 

املؤقتـــون
ال أحد.--

10- وترية تبادالت املفحوص يف املحيط االجتامعي:

       وترية الزيارة أو اللقاء

من يقصد؟

12345

ال زيارات أو لقاءاتسنوياًشهرياًأسبوعياًيومياً

----1X- أهله

-----2- أهل الرشيك

-X---3- األقارب

---X-4- األصدقاء

--X--5- الجريان

---X-6- املعارف

-----7- غري ذلك
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11- قناعات املفحوص:

نعم، تقوم دامئاً املفحوصة بتالوة الصلوات ومتارس بطريقة غري منتظمة 1- مؤمن

”حسب  الصالة  عن  تتوقف  األحيان  بعض  ولكن  الدينية.  الشعائر 

أحاسييس، إذا كنت فرحة أصيل، إذا كنت حزينة ال أصيل البتة“. 

ال تدين يف بيئة املفحوصة وظاهر ذلك يف الحديث معها خالل حصص 2- متدين

التدخل النفيس- اإلجتامعي.

تابعة 3- علامين مدرسة  إىل  ذهبت  بل  علامنية،  مدرسة  إىل  املفحوصة  ترتدد  مل 

لتوجه ديني. 
تلتزم 4- ميارس الطقوس الدينية ال  بأنها  املفحوصة  ذكرت  الكبرية.  األعياد  خالل  خاصة  أحيانا، 

بالصيام. 
طلبت املفحوصة تفسرياً عن هذا السؤال ثم أجابت ب»كال». 5- ملتزم بفكر آخر

-6- ما هو هذا الفكر؟

12- أنشطة املفحوص خارج أوقات العمل:

التفاصيلاألنشطة

1- أيام العطل األسبوعية

إىل  تسافر  الطويلة،  األسبوعية  العطل  أيام  خالل  بأنها  ش.  ر.  املفحوصة  حددت 

خارج البالد مع أصدقائها يف العمل. 

بنزهات مع زمالئها  أيام  محدد، فتقوم  العطل تقترص عىل عدد  أيام  وإذا كانت 

ضمن لبنان. 

2- الهوايات املفضلة

الهوايات التي متارسها املفحوصة وذكرتها خالل حصص املتابعة النفسية-اإلجتامعية 

هي التالية:

الرياضة: ثالث مرات أسبوعياً.- 

السباحة: مرة أسبوعياً أو كل أسبوعني، أيام فصل الخريف والشتاء. - 

وعدة مرات أسبوعياً أيام الصيف. 

الرسم: تابعت ر. ش. بعض حصص الرسم يف معهد. - 
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التفاصيلاألنشطة

3- األعياد 

التي يشارك 

فيها

فّرست املفحوصة بأنها تحب املشاركة يف األعياد:  

املناسبات العاّمة- 

أعياد دينيّة- 

أعياد ميالد األصدقاء واألقارب- 

4- كيفية 

متضية أوقات 

الفراغ

يف أوقات الفراغ، متيض املفحوصة وقتها يف مامرسة النشاطات التالية: 

اإلكثار من العشاء خارج املنزل مع األصدقاء أو مع الزمالء.- 

ــة -  ــاطات املفضل ــي النش ــام ه ــدة أي ــة لع ــالد خاص ــارج الب ــفر خ الس

للمفحوصــة. 

النزهات خارج البيت، وخاصة خارج املحيط الذي تسكن ر. ش.- 

تفريغ -  من  تساعدها  التي  الوحيدة  الوسيلة  ألنها  الرياضة،  مامرسة 

أحاسيسها السلبية (حسب كالم املفحوصة  ر. ش.)

13- أنشطة املفحوص خالل يوم كامل:

التفاصيلاألنشطة

1- فرتة قبل 

الظهر

خالل أيام العمل:

تعليم يف املدرسة، ال وقت للنشاطات. - 

خالل أيام الفرص واألعياد: 

تســتيقظ املفحوصــة مــن النــوم، يف ســاعة متأخــرة مــن النهــار، وتشــاهد - 

ــض  ــا ببع ــاعد أهله ــة أو تس ــامل املنزلي ــض األع ــوم ببع ــاز أو تق التلف

املهــام. 

كــام تســتعمل الخليــوي الخــاص بهــا بكــرثة. ال تســاعد والدتهــا يف 

تحضــري الطعــام أو تحضــري املائــدة. 
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التفاصيلاألنشطة

2- فرتة بعد الظهر

خالل أيام العمل: 

تدريــس بعــض التالميــذ (دروس خصوصيــة). مل تحــدد املفحوصــة عــدد - 

التالمــذة وعــدد األيــام التــي تــدرس فيهــا دروســاً خصوصيــة. 

ــام -  ــاول الطع ــة أو التســكع أو تن ــن عاّم ــاء اىل أماك ــع األصدق خــروج م

ــالء أو األصحــاب.  ــع الزم ــداء) م (غ

خالل أيام الفرص واألعياد:

الخــروج مــع الزمــالء واألصحــاب ومتضيــة الوقــت خــارج البيت(عــّربت - 

املفحوصــة بأنهــا ال تحــب أن متــيض وقتهــا داخــل البيــت). 

3- فرتة املساء والليل

ال نشاطات كثرية حددتها املفحوصة: 

سهر - 

عشاء مع األصدقاء- 

4- تعيني أوقات 

الطعام

ال وقــت محــدد لتنــاول الطعــام أيــام الفــرص واألعيــاد. ولكــن أيــام العمــل، وقــت 

الطعــام محــدد وهــو:

إفطــار: يف الصبــاح قبــل الذهــاب إىل املدرســة، تتننــاول املفحوصــة - 

ــام.  ــن الطع ــداً م ــة ج ــة قليل كمي

ــر يف -  ــد الظه ــن بع ــة م ــاعة الثالث ــواىل الس ــداء ح ــرتاحة الغ ــداء: إس غ

ــت.  البي

عشاء: مع األصحاب أو الزمالء أو يف البيت مع األهل. - 
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ب - امللف الطبي للمفحوص ولعائلته

1- مرض جسدي

     معلومات طبية

املريض

1345

نوع االصابة
طريقة العالج واألدوية 

التي يتناولها

يتابع العالج
(ُشفي من 

املرض)

تاريخ الشفاء

1- املفحوص

تاريخ اإلصابة: 

10/08/2010

أمل يف املعدة
عالج طبّي بعدما تّم 

إدخالها إىل املستشفى 

(الطوارىء)

نعم

ما زالت (ر. 

ش.) تتابع 

حصصاً يف 

العالج النفيس.

2- الرشيك (أرسة2)
----

3- األبناء (أرسة2)

----

4- األب (أرسة1)
كوليستريول 

وتريغليرسيد.
نعم يتابع عالجه.متابعة طبية وأدوية.

يتابع دامئاً 

العالج.

5- األم (أرسة1)
رسعة يف دقات 

القلب.
نعم تتابع العالج.متابعة طبية وأدوية.

تتابع دامئاً 

العالج.

----6- اإلخوان (أرسة1)

7- األخوات (أرسة1)
مل تذكر شيئاً املفحوصة عن صحة أختها. وتحدثت املفحوصة عن خوف والدتها عىل 

طفلتيها واهتمت كثرياً بالزيارات املتكررة عند الطبيب.
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     معلومات طبية

املريض

1345

نوع االصابة
طريقة العالج واألدوية 

التي يتناولها

يتابع العالج
(ُشفي من 

املرض)

تاريخ الشفاء

8 - أهل األب (تحديد 

القرابة): والد األب.

تاريخ اإلصابة: 2000

مشاكل يف القلب 

وبالتايل يف التنفس.
--متويف.

9- أهل األم (تحديد 

القرابة) والد االم

تاريخ اإلصابة: 1985

مشاكل يف ضغط 

الدم والسكري.

متويف بسبب مشاكل 

صحية.
--

2- مرض نفيس

معلومات طبية

املريض

1345

نوع اإلصابة
طريقة العالج 

واألدوية التي 

يتناولها

(ُشفي من املرض)يتابع العالج

تاريخ الشفاء

1- املفحوص

تاريخ اإلصابة: 

03/11/2010

إضطراب يف 

الشخصية ويف 

الترصفات.

إرشاد 

نفيس

نعم تتابع 

ال شفاء تام.العالج.

----2- الرشيك (أرسة2)
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----3- األبناء (أرسة2)

4- األب (أرسة1)
----

5- األم 

(أرسة1)

تاريخ اإلصابة: 2000

اكتئاب تم 

معاينتها عدة 

مرات من الطبيب 

املختص.

أدوية مضاّدة 

لالكتئاب

وما زالت تتناول تلك 

األدوية ملدى العمر.

نعم تتابع 

عالجها بانتظام.

مل تشف. بحاجة 

دامئاً للعالج.

6- اإلخوان 

(أرسة1)
----

7- األخوات (أرسة1)

األخت 

الكربى.

عوارض اكتئاب: 

خوف – قلق – 

والشعور بعدم 

اآلمان.

عالج نفيس ومتابعة 

نفسية من قبل 

املعالج النفيس.

نعم، تتابع دامئاً 

للعالج.
تتابع دامئاً العالج

8- أهل األب
----

9- أهل األم
----
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ب- امللف النفيس للمفحوص

1- تقديم إجاميل للحالة:

1- مقدم الطلب العيادي

(طلب العالج)

كالصديق 1

كالطبيبه الشخيص 2

كالاألهل 3

كالاملدرسة 4

كالمؤسسة العمل5

كالالجريان6

املفحوصة نفسهاغري ذلك7

شعرت املفحوصة بأنها بحاجة ملساعدة من أخصايئ وطلبت موعداً بدون تردد.

2- املرافق يف املقابلة األوىل

مبفرده1
نعم، اتت املفحوصة مبفردها إىل املقابلة األوىل  

وخالل جميع املقابالت.

كال برفقة أحد من أهله2

كال برفقة صديق3

كال برفقة زميل من املؤسسة4

5
الهيئة  من  أحد  برفقة   

التعليمية
كال

ال يشء يذكر عىل هذا الصعيد. غري ذلك6

أتت املفحوصة ر. ش. لوحدها. 
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3- املتحدث األول 

عن معاناة الحالة

 املفحوص نفسه1
 تكلمت املفحوصة عن حالتها ووصفته بدون     

أي مساعدة.

كال مرافق املفحوص2

3
العيادي  الطلب  مقدم   

(العالج)
كال

 غري ذلك4
خالل املقابلة األوىل، كانت املفحوصة مرتبكة 

كام عّربت عن خوفها وقلقها.

2- الشكوى (املعاناة العيادية للحالة):

1- خالصة الشكوى

تعاين املفحوصة من عوارض عاطفيّة: 

له، -  تبعيّة  (الرشيك)، وهي يف حالة  للمحبوب  تعلّق شديد  تعاين من 

وغري قادرة عىل االفرتاق عنه أي ال تستطيع اإلبتعاد عنه، بحاجة دامئة 

لوجوده. 

وبني -  بينها  متوتّرة  العالقة  تكون  حني  املزاج  يف  اضطراب  من  تعاين 

الرشيك، وتصبح أحيانا عدائيّة مع الغري. كام عّربت عن إختالل باملزاج 

:“يوماً أحبه ويوماً آخر أشعر بأنني أكرهه“. 

هذه الحالة تؤثّر عىل الحياة اليوميّة  للمفحوصة وتسبّب مشاكل يف - 

التعليم والعالقة مع الزمالء والتالميذ، بحيث تصاب بنوبات من البكاء 

والعصبيّة يف العمل.

الصغر، -  منذ  األب:  مع  العالقة  يف  اضطراب  من  املفحوصة  تعاين  كام 

كان األب عدائيّا مع املفحوصة، يعاقبها بالرضب عندما تترصّف بشكل 

غري مقبول.

وتعاين املفحوصة من اضطراب يف العالقة مع األم: أم دامئة الكآبة، وال - 

تؤّمن الحنان الكايف ألوالدها، كام ال تتحدث كثرياً مع إبنتها.

أخرياً، تشتيك املفحوصة من مشاكل يف العالقة مع اختها: غرية  وعدائيّة - 

وعدم تفاهم.
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2- مصدر املعلومات اإلضافية 

التي حصل عليها املعالج

من العائلة1
كال، مصدر جميع املعلومات أتت من 

املفحوصة وحدها.

2
من مؤسسة 

العمل
كال

كالمن املدرسة3

ال يشء يذكر عىل هذا الصعيد. غري ذلك4

3- مضمون املعلومات 

اإلضافية التي حصل عليها 

املعالج

كانت املعلومات كافية من قبل املفحوصة وعربت جيداً عن حالتها النفسية. 

وكان مضمون املعلومات  التي عربت عنها املفحوصة: 

عالقتها مع نفسها.- 

عالقتها مع أهلها وأفراد العائلة الكبرية.- 

عالقتها مع أصدقائها وزمالئها يف العمل. - 

ترصفاتها املقبولة وغري املقبولة.- 



219

3- املالمح السلوكية العامة للحالة:

1- اللباس

أسود- ابيض- رمادي 1 - اللون الغالب

املوضة الغالبة (الزّي)  -2 Sportif ou sport chic

نوعية اللباس بنطلون- قميص- جاكيت 3- 

وترية تغيري اللباس (كل يوم \أحياناً \ قليالً)  -4 
كل يوم، ولباسها مرتب جداً مع إهتامم 

كبري باملوضة وباأللوان (متناسقة). 

2- وضعية 

الجلوس

نعم1- ثابت 
5- محافظ عىل آداب 

السلوك 
نعم

أحيانا6- بشكل جنيني أحيانا2- متحرك

كال7- بحركة دائرية أحيانا3- متكئ عىل جانب واحد

نادرا4- مسرتٍخ 

3- الوضعية 

أثناء الوقوف 

والسري

1- عىل رجل واحدة 
8- تركيز النظر إىل 

البعيد 
ال

ال9- انحناء نعم2- عىل رجلني 

ال3- اليد يف الجيب 
10- يضع يداً عىل 

كتف املتحدث 
ال

ال4- اليدان متأهبتان 
11- رضبات قوية 

عىل األرض بالرجل 
ال

نعم5- ثابت وعامودي 
12- بلبلة وتردد يف 

حركة اليدين 
ال

نادرا6- مرتاخ 
13- غري 

ذلك 
-

ال7- منحٍن 
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4- التعبري عن 

االنفعاالت

كال1- بالخفاء 

نعم2- بشكل ظاهر 

نعم3- بالحزن 

أحيانا4- باملرح 

أحيانا5- بالصوت العايل 

أحيانا6- بهدوء 

أحيانا رسيعة7- وترية تغري االنفعاالت (رسيعة \بطيئة \ال تغرّي )

عالية أحيانا8- درجة الحركة الجسدية (عالية  \ خفيفة)

أحيانا جامدة9- تعابري الوجه (باردة \حادة \جامدة)

أحيانا10- انشداد وتوتر 

نعم11- النظر مبارشة إىل اآلخر 

نعم12- الرتكيز غري املبارش عىل اآلخر 

13- تحريك الرأس 

نعم14- رأس ثابت عند الكالم والنظر اىل اآلخر 

ال15- نظرات تائهة 

-16- غري ذلك 
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5- التعبري 

اللفظي ونربة 

الصوت

نعم1- كالم مبعاٍن واضحة دقيقة 

نعم2- كالم مبعاٍن مبارشة

ال3- كالم مبعاٍن مبهمة

ال4- كالم مبعاٍن غري مبارشة

أحيانا5- بالصوت العايل

نادرا6- بالرصاخ

أحيانا7- بصوت خافت ومرتّدد

ال8- تكرار بعض الجمل والتعابري

ال9- قليل الكالم جداً

ال10- ال يتحدث إال نادراً

ال11- كالم غري مفهوم دامئاً

نعم12- كالم فيه الكثري من االبتكار و الخصوصية

ال13- جرس كالمي

ال14- يقول ما ال يضمر

ال15- يضمر ما ال يقول

ال16- ال يتكلم أبداً

17- غري ذلك
ال يشء 

يذكر

6- زالت 

اللسان

ال1- يقول غالبا ما ال يريد قوله

ال2- تخذله كلامته فيعرب عن أشياء كثرية لها دالالت ومعاٍن خفية أمثلة عىل ذلك

ال زالت لسان خالل كل الحصص التي أتت إليها املفحوصة.
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7- املزاح 

والنكات

أحياناكثرية أو قليلة

بالعالقة مع اآلخرينتتعلق بالعمل

كالتتعلق باألرسة والخصوصيات

الذات طابع جنيس غالباً

نعمذات طابع منطقي وذيك غالباً

الذات طابع سيايس غالباً

أحياناتستهدف اآلخر غالباً

أحياناتستهدف الذات غالباً

التدخل يف يومياته وتطبع منطه يف السلوك والتبادالت

التستهدف إيذاء اآلخر

-ينزعج من نكات و مزاح اآلخر وبخاصة اذا كانت تستهدفه

8-األفعال 

الناقصة

-كثرية أو قليلة

اليكرس كثرياً من األشياء

اليوقع الكثري من األشياء ويقلبها

اليجرح نفسه ويؤذيها (مادياً ومعنوياً)

اليجرح ويؤذي اآلخرين (مادياً ومعنوياً)

4- امللف النفيس السابق للمفحوص:

1- الخالصة العامة للملف

ال تشخيص سابق قامت به املفحوصة  ر.ش.1- التشخيص

ال عالج تّم اتّباعه من قبل املفحوص. 2- العالج

-3- النتائج

2- نتائج اختبارات 

القدرات الذهنية

ال إختبارات للقدرات الذهنية.اسم االختبار

-خالصة النتائج

3- نتائج اختبارات 

الشخصية

-اسم االختبار

-خالصة النتائج
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5- اختبارات الشخصية للملف الحال:

نوع االختبار

معلومات عنه

اختبارات الشخصية

إختبار تفهم املوضوع .Thematic Apperception Test T. A. T اسم االختبار

1- نتائج االختبار

بعــد تنقيــط إختبــار تفهــم املوضــوع للراشــدين – ورقــة بيــّالك، ميكــن 

إســتنتاج النقــاط التاليــة:

تعــاين املفحوصــة مــن القلــق الزائــد، مــن خــالل القصــص التــي - 

رسدتهــا وكلهــا تتحــدث عــن قلــق غــري واضــح يعــاين منــه أبطــال 

القصــص. 

 - (20 – 19 – 15 – 13MF – 12f – 5 – 1) ظهــرت يف عــدة قصــص

مشــاعر متناقضــة عنــد البطــل واعتــربت املفحوصــة بأنهــا تعــاين 

مــن نفــس املشــاعر التــي يعــاين منهــا أبطــال القصــص. 

الحاجــة إىل العاطفــة يف معظــم القصــص التــي رسدتهــا املفحوصة - 

ــب  ــث يطل ــي حي ــكل علن ــرة بش ــة ظاه ــذه العاطف (ر.ش.). ه

دامئــاً البطــل اإلهتــامم بــه والحــب.

مشــاكل عالئقيــة ظهــرت يف القصــص التــي فيهــا عــدة أشــخاص - 

يواجهــون مشــكلة مــا يف اإلختبــار خاصــة يف الصــورة رقــم 4 

ــر.  ــاه اآلخ ــة تج ــرت العدواني ــث ظه حي

2- مالحظات حول تطبيق 

االختبار

بانتظام -  تعمل  ش.)  (ر.  املفحوصة  عند  النفسية  الدفاع  آليات 

املشاكل  معالجة  من  البطل  وكيفية  القصص  خالل  من  وظهرت 

التي يتعرض إليها. 

الشخص -  بها  أو يشعر  التي مير  املشاعر  أكرث  بالفراغ من  الشعور 

املفحوصة  الشعور وصفته  وهذا  الحدية.  الحالة  من  يعاين  الذي 

(ر.ش.) بالهوة التي يسقط فيها البطل يف بعض قصص إختبار تفهم 

املوضوع. 
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 5- اختبارات القدرات النفسية والذهنية للملف الحايل:

 R-CMASتحليل إختبار ال

العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.       14     ..        66       ..       54         .

 I. القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.       4       ..          51     ..       10         .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.       7       ..       66        ..      11          .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

 Préoccupations sociales / 

   concentration

 

.       3       ..     74        ..      12          .

Mensonge كذب .IV.       3       ..       48        ..      10          .
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نوع االختبار

معلومات عنه

اختبارات الشخصية

R-CMAS  اسم االختبار

1- نتائج االختبار

 :R – CMAS تحليل اإلختبار

أعطى هذا اإلختبار نتائج حول القلق والقلق الجسدي والحساسية املفرطة ، 

والرتكيز عند املفحوصة (ر. ش.) :

عالمة معيارية (3) لفئة الكذب وعالمة إجاملية للقلق (54) مام جعلت من 

/ املعيار  القلقني  ( %66 من مجمل األشخاص  قلقاً  املفحوصة ر. ش. شخصاً 

املفرطة  والحساسية  القلق  حول  تدور  أجوبتها  أغلبية  الرائز).  لهذا  األمرييك 

واإلنشغال   (10 املعيارية  (العالمة  الجسدي  والقلق   (11 املعيارية  (العالمة 

اإلجتامعي (العالمة املعيارية 12). 

النقاط  نستلخص  أن  ميكننا   R – CMAS  وإختبار املقابالت  خالل  من  لذا 

التالية عن الشابة ر. ش.:

شخصاً قلقاً، وبحاجة للمتابعة النفسية وللعالج النفيس.   -1  

قلــة الرتكيــز بســبب الخــوف املســتمر الــذي تشــعر بــه املفحوصة   -2  

والتــي ال تحــب التحــدث عنــه.

تعـاين الشـابة مـن القلـق الجسـدي املفـرط وقلـق املـوت بسـبب   -3  

النفسـية.. حالتهـا  بسـبب  الشـابة  بـه  متـر  الـذي  اإلجـاميل  القلـق 

حساســـية مفرطـــة، حاجـــة إىل العاطفـــة والشـــعور الدائـــم   -4  

لفـــراغ. با
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 7- ملخص الجلسات:

خــالل هــذه الفقــرة، سنســتعيض بخمــس جلســات متباعــدة خــالل العمــل النفــيس – اإلجتامعــي 

مــع األخصــايئ النفــيس واآلنســة (ر.ش.):

الجلسة رقم 1: 03/09/2010- 

الجلسة رقم 6: 22/10/2010- 

الجلسة رقم 7: 29/10/2010- 

الجلسة رقم 11: 03/12/2010- 

الجلسة رقم 24: 01/04/2010- 
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ث - تحليل الحالة

تفصيل التشخيص النهايئ ( تاريخ اعتامد التشخيص النهايئ)  التاريخ:01/04/2011

1- الوضع الذهني

جيّد جّدا9- الذكاء التجريدي جيّد1- انتباه مركّز 

كال2- انتباه عائم
10- القــدرة عــىل التصــّور وصياغــة 

الفرضيــات 
جيّد جّدا

جيّد11- الحدس جيّدة3- صياغة الرموز

جيّد12- التقليد جيّد4- التعبري عن الرموز

جيّدة13- القدرة عىل الحكم عىل األشياءجيّد5- تخزين األشياء املدركة يف الذاكرة 

6- دقة االنطباع عن األشياء يف غياب املثريات 

(االحتفاظ باملثريات)
جيّد

14- القــدرة عــىل التكيّــف والرقابــة 

ــة  الذاتي
جيّدة

15- القــدرة عــىل التدريــب والتطويــر 

يف املهنــة
جيّدة جّدا

جيّد جّدا16- الربط بني اإلدراك والفعل جيّد جّدا7- الذكاء الحّيس الحريك

جيّد جدذا17- التكيّف مع التكنولوجيا جيّد جّدا8- الذكاء العميل

2 - الوضع االنفعايل واملزاج العاطفي

ال15- القرف دامئة1- دورية املزاج 

ال16- االحتقارقليل2- االنرشاح

17- الجوعكثري3- االنزعاج
أحيانا تأكل 

كثريا

طبيعي18- العطشقويّة أحيانا4- حدة االنفعال

5- أسباب االنفعال 
التعلّق املريض 

بالرشيك
جيّدة19- الحاجة الجنسية

جيّدة20- املتعة واللذة أحيانا6- السيطرة عىل االنفعال 

جيّدة21- الرغبة جيّدة7- السيطرة عىل الذات

ال22- الجشع جيّد8- التعبري عن الحب

ال23- فقدان الشهيةمقبول9- التعامل مع املفاجأة 
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ال24- عرس الهضم أحيانا10- الخوف 

25- الخجل أحيانا11- األمل
خجل اجتامعي 

أحيانا

قوي أحيانا26- الشعور بالغنبأحيانا12- السعادة

ال27- الشعور بالخوفأحيانا كبري13- الغضب

14- رّدات الفعل

3 - الرصاعات واملآزم األرسية (التكيّف)

متاهي باألم1- التامهي

تعلّق مريض بالرشيك2- التعلّق

-3- إدارة العالقة باألبناء

4- إدارة العالقة باألهل (األم واألب)
عالقة تتّسم بالربودة العاطفيّة مع األم واألب، 

والعدائيّة مع األب.

5- إدارة العالقة بالزوج والرشيك
العالقة مع الرشيك متطلّبة جّدا، ودامئة التعلّق 

به.

-6- إدارة العالقة بأقارب الزوج

-7- إدارة العالقة باألقارب عامة

-8- العالقات اآلمثة (زنا- سفاح – قرىب)

مع األم واألب يف سّن الطفولة.9- تاريخ بداية املآزم والرصاعات األرسية األوىل

مع األب واألم.10- مع من حصلت األحداث الكربى من عنارص األرسة

متزعزع.11- السالم األرسي

4 - العوارض الجسدية

آالم معدة1- تعيني العارض 

دامئة2- وترية تكرار العارض

3- عالقة العارض باألحداث اليومية
عند االنفعال العاطفي تبدأ 

آالم املعدة.

4- موقف املحيط املبارش من العارض
غري موافقني عىل االرشاد 

النفيس.

قبول تام5- مدى قبول املفحوص بالتفسري النفيس للعارض الجسدي
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ال6- اضطراب التنّفس والوظائف الالإرادية

ال7- اضطراب الحركة

ال8- اضطراب البرص

ال9- اضطراب السمع 

ال10- اضطراب الكالم

ال11- اضطراب الذوق

ال12- اضطراب الشّم

5 - القلق والتشّنج والفراغ

تسبّب قلقا1- أوقات الفراغ

املشاكل العائليّة2- مناحي القلق: املوضوعات التي تثري القلق

أحيانا شعور كبري بالفراغ3- مدى الشعور بالفراغ

أحيانا4- التوتّر العضيل

أحيانا5- التوتّر العصبي

أحيانا6- اإلحباط

أحيانا كبرية7- ضغوط العمل

أحيانا تشّكل مشكلة8- ضغوط الحياة األرسية

مشاكل مادية9- ضغوط الوضع االقتصادي

أحيانا رسيعة10- رسعة الرنفزة

6 - خالصة التشخيص (نوع الحالة)

كال1- حالة بسيطة 

نعم2- حالة مركّبة

ال3- حالة انحراف جنيس

نعم4- حالة عصاب حايل

ال5- حالة نفس جسدية

نعم6- حالة عصاب نفساين

ال7- حالة ذهان

ال8- حالة إدمان
ال9- حالة انحراف سلويك وجنايئ 
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ج – العالج.

1- أهداف العالج

مساعدة املريضة عىل إدارة املشاكل العائليّة بشكل أفضل. كام عالقتها مع زمالئها ومع صديقها بحاجة للتوازن 

واإلبتعاد عن اللوم والالمباالة والعصبية. 

الصبية (ر. ش.) بخاجة للدعم النفيس لذا كانت أهداف العالج النفيس مرتكزة عىل عدة نقاط وهي التالية:

متابعة (ر. ش.) يف حصص إرشاد نفيس. - 

السامع لحاجات (ر. ش.) النفسية وملخاوفها. - 

تقديم النصح والتوجيهات. - 

طلب املساعدة من عالج النفيس املعريف وعالج النفيس التحلييل إذا اقتىض األمر.- 

متابعة العائلة ضمن برنامج مخصص لكل أعضاء العائلة. - 

املتابعة مع الطبيب النفيس خاصة لحالة الحدية التي تعاين منها (ر. ش.).- 

معالجة عوارض اإلكتئاب.  - 

2- التقنيات العالجية املعتمدة

االرشاد النفيس  -1  

لعب أدوار  -2  

تقنيّات ذهنيّة   -3  

-3

104/03/2011- تاريخ التوقّف عن العالج

-2- تاريخ العودة إىل العالج

304/03/2011- تاريخ انتهاء العالج

4- الصحة النفسية بعد العالج

جيّدة ومستقرّة 

ولكن بحاجة للمتبعة 

الدامئة.
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4- نتائج العالج

 اســتطاعت املفحوصــة أن تســيطر عــىل انفعاالتهــا بشــكل أفضــل، فاملتابعــة النفســية واإلرشــاد ومســاندة (ر. 

ش.) ســاعدتها للتخلــص مــن  نوبــات الغضــب والعصبيــة التــي كانــت تعــاين منهــا. 

ــة. طبعــاً هــذه النقطــة يجــب أن  ــه اىل درجــة مقبول ــل غياب ــق بالرشيــك وأصبحــت تتقبّ خّفــت حــّدة التعلّ

تســتمر العمــل عليهــا.

خّفت اضطرابات املزاج ولكّنها مل تختِف كليّا.

ــة بشــكل أفضــل، وأقــّل انفعــاال بالرغــم مــن أن الوالديــن مل يغــرّيا  اســتطاعت التعامــل مــع املشــاكل العائليّ

ترصّفهــام معهــا.

ــة بشــكل  ــة والعائليّ ــة للتعامــل مــع األمــور العاطفيّ ــرتة طويل ــة متابعــة عــالج نفــيس عــىل ف أدركــت اهميّ

أفضــل.

ر.ش. بحاجة دامئة لزيارة األخصايئ النفيس وطبعاً متابعة حصص يف العالج النفيس. 

الحاجة الدامئة لزيارة الطبيب النفيس خاصة بسبب عالجها الدوايئ لإلكتئاب. 
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إختبار تفهم املوضوع - التات

املفحوصة: ر. ش. 

الجلسة األوىل: 05/11/2010

الجلسة الثانية: 12/11/2010

الصورة رقم 1

الزمن اإلجاميل للقصة: 3 دقائق زمن الكمون: 15 ثانية   

هــذا الطفــل يفكــر كيــف ســيلعب عــىل هــذه اآللــة املوســيقية. ال أدري إذا كان حزينــاً أو فرحــاً 

(ســكوت). إنــه خائــف رمبــا لــن يلعــب جيــداً. إنــه خائــف جــداً أن يرضبــه والــده. ولكــن كال! 

(ســكوت) سيتشــجع وســيلعب بطريقــة محرتفــة. 

الصورة رقم 2

الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقتان زمن الكمون: 10 ثوان   

هل هذه غيوم؟- 

(األخصايئ النفيس) إرسدي ما يحلو لك!

هذه فتاة ستذهب إىل الجامعة وهي تفكر بأمها. (سكوت) تشاجرت معها ورصخت - 

بها. إنها فتاة مشاكسة (ضحك) (سكوت).

هذه األثالم مرتبة جداً. صورة جميلة!

3GF الصورة رقم

زمن الكمون  : 0 ثانية     الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة

إنهــا صبيّــة يف أّول عمرهــا، مصابــة رمّبــا بخيبــة أمــل عاطفيّــة، وهــي محبطــة وحزينــة، 
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إنها تبيك وتشعر بالوحدة.

الصورة رقم 4

الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقتان و15 ثانية زمن الكمون: 5 ثوان  

إنهــا امــرأة تغــار عــىل زوجهــا كثــرياً. فهــي متمســكة بــه. ويبــدو هــو، الرجــل، ال يهتــم لهــا ابــداً. 

هكــذا هــم الرجــال. ســيذهب مــع امــرأة أخــرى (ســكوت) كــام هــي ســتبحث عــن رجــل آخــر. 

هــذا األمــر حزيــن جــداً. 

الصورة رقم 5

الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة واحدة زمن الكمون: 10 ثوان    

هــذه املــرأة تبحــث عــن يشء مــا أضاعتــه (ســكوت) رمبــا أضاعــت حلقهــا أو شــيئاً مثينــاً يخصهــا 

(ســكوت). فهــي تبحــث يف كل أرجــاء البيــت ولــن تجــده أبــداً. 

6GF الصورة رقم

الزمن اإلجــاميل للقصة: دقيقتان و30 ثانية زمــن الكمــون: 5 ثــوان   

هــذا الرجــل يتكلــم مــع هــذه املــرأة وكأنــه يريــد أن يغــرّي رأيهــا مبوضــوع مــا. هــي - 

ــَم كل الصــور بلــون األبيــض واألســود؟ متعجبــة جــداً وخائفــة مــن ترصفاتــه. لِ

(األخصايئ النفيس) النها رُِســَمْت بهذه الطريقة! كيف ســتنتهي القصة؟

ال أدري! (تضــع ر. ش. الصورة مبحاذاتها)- 

7GF الصورة رقم

زمن الكمون : 25 ثانية                                الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة و45 ثانية

هــذه األم تهتــم بابنتهــا، وابنتهــا لديهــا طفــل صغــري. لـِـَم هــذه الفتــاة حزينــة؟ حزينــة جــداً وكأنهــا 

ال تريــد الــكالم. ال أحــب هــذه الصــورة، فيهــا الكثــري مــن املشــاكل. 

8GF الصورة رقم

زمن  الكمون   :  15 ثانية                              الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة و45 ثانية

ــت  ــه. لسـ ــت نفسـ ــايض يف الوقـ ــتقبل ويف املـ ــل يف املسـ ــا، تتأمـ ــة يف بيتهـ ــرأة جالسـ ــا امـ إنهـ

أدري إن كانـــت حزينـــة ام لديهـــا أمـــل يف يشء مـــا. رمّبـــا تكـــون آســـفة عـــىل أمـــر 



243

ما كانت قد قامت به وندمت عليه. رمّبا ال.

9GF الصورة رقم

الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقتان و45 ثانية زمن الكمون: 20 ثانية  

ــق  ــرص الطري ــا أو تقت ــان، واحــدة تركــض عــىل البحــر وأخــرى تلحــق به ــام أمريت ســيدتان وكأنه

ــاً.  ــا كمين ــا تحــرض له وكأنه

تلك املرأة (تضع أصبعها عىل املرأة املوجودة بقرب الشجرة)، تغار جداً من املرأة األخرى.

الصورة رقم 10

الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقتان زمن الكمون: 25 ثانية   

إنهــام شــخصان حزينــان، يبكيــان عــىل يشء مــا، ال أدري مــا هــو، رمبــا فقــدا صديقــاً. ال أســتطيع 

تحمــل فقــدان شــخٍص، (ســكوت). إنهــام يبكيــان وســيبكيان كثــرياً. 

الصورة رقم 11

زمن الكمون: 15 ثانية           الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة

(ســكوت) مــا هــذه الصــورة! إنهــا مرعبــة. كل يشء غامــض. هنــاك أحجــار وكأن كارثــة حصلــت 

أو بــركان أو حتــى زلــزال. (ســكوت) إنهــا صــورة مزعجــة. (ســكوت) ال أعــرف مــا الــذي يجــب أن 

أضيفــه.

12F الصورة رقم

الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقتان زمن الكمون: 5 ثوان    

هنالــك امــرأة كبــرية يف الســن تقــف وراء ســيّدة شــابّة، ولكــّن املــرأة املتقّدمــة يف الســن لديهــا 

نظــرة ماكــرة، لســت أدري إن كانــت تريــد ان تفعــل أّي مكــروه تجــاه الســيّدة الثانيــة. نظراتهــا 

غــري مطمئنــة، إننــي أخــاف هــذا النــوع مــن األشــخاص وال أشــعر باألمــان معهم.والســيّدة الشــابة 

تبــدو قويّــة وواثقــة مــن نفســها، ولكننــي أشــعر اّن العجــوزة قــد تؤذيهــا.
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13 MF الصورة رقم

زمن الكمون: 15 ثانية                  الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة و10 ثوان

إنهــا ســيّدة تائهــة، ال تعــرف إىل أيــن تتّجــه. يبــدو كأنهــا متــيش يف الليــل، وهــي وحيــدة، وال أحــد 

ملســاعدتها. رمّبــا انهــا خائفــة أو ال تشــعر باألمــان أو االســتقرار... رمّبــا تركهــا حبيبهــا وباتــت تائهــة 

مــن دونــه.

الصورة رقم 14

زمن الكمون: 20 ثانية       الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة

ــد  ــه فقــط يري ــر باالنتحــار أو ان ــة شــباك. لســت أدري إن كان يفّك ــه رجــل واقــف عــىل حافّ انّ

ــس. ــد ويائ ــن ووحي ــه حزي ــا إن ــه ســيختنق. رمّب ــس الهــواء، فهــو يشــعر كانّ تنّف

الصورة رقم 15

الزمن اإلجاميل للقصة: 45 ثانية زمن الكمون: 5 ثوان    

ما هذا؟ إنها صورة بشعة جّدا. كأنه شبح املوت  واقف بني املقابر... صورة مخيفة!!

الصورة رقم 16

زمن الكمون: 30 ثانية                      الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة و30 ثانية

(سكوت)

ال أرى شيئاً! (سكوت)- 

(األخصايئ النفيس) ماذا يخطر عىل بالك؟

ال يشء محدد! إنها صورة بيضاء! ال أرى شيئاً. (رفض الصورة)- 

17 GF الصورة رقم

زمن الكمون: 20 ثانية            الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة

انهــا فتــاة تطــّل مــن عــىل حافــة جــرس. رمبــا انهــا تنتظــر أحــدا أو إنهــا تفّكــر يف القفــز يف النهــر. 

ال أعــرف...

18 GF الصورة رقم

زمن الكمون: 20 ثانية           الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقة
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انّهــا امــرأة متســك بــرأس ابنتهــا، تبــدو حزينــة عليهــا، وكأّن الفتــاة أصابهــا مكــروه وأّمهــا خائفــة 

عليهــا. تبــدو األم حنونــة جــّدا وطيّبــة، ليــت أن أّمــي تشــبهها...!

الصورة رقم 19

الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقتان و15 ثانية زمن الكمون: 20 ثانية  

كأنه بيت وغيوم وكأّن أحداً حرق البيت. هذه الصورة مزعجة جداً. (سكوت)- 

(األخصايئ النفيس) إرسدي القصة التي تريدين. 

ــنة -  ــة الس ــر صيفي ــف. أتذك ــام الصي ــل أي ــداً مث ــة ج ــرارة قوي ــذوب وكأّن الح ــت ي بي

ــك.  ــرين بذل ــورة تذك ــذه الص ــاً وه ــر قوي ــة، كان الح الفائت

الصورة رقم 20

الزمن اإلجاميل للقصة: دقيقتان زمن الكمون: 15 ثانية   

إنـّـه رجــل واقــف يف الليــل بجانــب مصبــاح. رمبــا إنـّـه راحــل إىل مــكان بعيــد، مل يعــد يريــد البقــاء 

يف ذلــك املــكان املظلــم. ولكّنــه ال يــزال مــرتّددا إن كان يرحــل أم ال. ال يســتطيع ان يأخــذ قــرارا. 

رمّبــا فقــد أحــدا يحبّــه وقــّرر أن يرحــل، أو رمّبــا إنـّـه غــري واثــق مــام يريــده. 
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تحليل اإلختبار

بعــد تنقيــط إختبــار تفهــم املوضــوع للراشــدين – ورقــة بيــّالك، ميكــن إســتنتاج النقــاط التاليــة 

مــن خــالل القصــص التــي رسدتهــا املفحوصــة (ر. ش.):

تعــاين املفحوصــة مــن القلــق الزائــد، مــن خــالل القصــص التــي رسدتهــا وكلهــا تتحــدث - 

عــن قلــق غــري واضــح يعــاين منــه أبطــال القصــص. 

ــة -  ــاعر متناقض ــص (13MF – 12f – 5 – 1 – 15 – 19 – 20) مش ــدة قص ــرت يف ع ظه

ــد البطــل واعتــربت املفحوصــة بأنهــا تعــاين مــن نفــس املشــاعر التــي يعــاين منهــا  عن

أبطــال القصــص. 

الحاجــة إىل العاطفــة يف معظــم القصــص التــي رسدتهــا املفحوصــة (ر.ش.). هــذه - 

ــب. ــه والح ــامم ب ــل اإلهت ــاً البط ــب دامئ ــث يطل ــي حي ــكل علن ــرة بش ــة ظاه العاطف

مشــاكل عالئقيــة ظهــرت يف القصــص التــي فيهــا عــدة أشــخاص يواجهــون مشــكلة مــا يف اإلختبــار 

خاصــة يف الصــورة رقــم 4 حيــث ظهــرت العدوانيــة تجــاه اآلخــر.

آليــات الدفــاع النفســية عنــد املفحوصــة (ر. ش.) تعمــل بانتظــام وظهــرت مــن خــالل القصــص 

وكيفيــة البطــل مــن معالجــة املشــاكل التــي يتعــرض إليهــا. 

الشــعور بالفــراغ مــن أكــرث املشــاعر التــي ميــر أو يشــعر بهــا الشــخص الــذي يعــاين مــن الحالــة 

الحديــة. وهــذا الشــعور وصفتــه املفحوصــة (ر.ش.) بالهــوة التــي يســقط فيهــا البطــل يف بعــض 

قصــص إختبــار تفهــم املوضــوع.

كـــام مـــن خـــالل إختبـــار R-CMAS أعطـــى هـــذا اإلختبـــار نتائـــج حـــول القلـــق عنـــد 
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املفحوصــة (ر. ش.) وتعتــرب املفحوصــة ر. ش. شــخصاً قلقــاً ( 66 % مــن مجمــل األشــخاص القلقــني 

/ املعيــار األمــرييك لهــذا الرائــز). أغلبيــة أجوبتهــا تــدور حــول القلــق والحساســية املفرطــة (العالمــة 

املعياريــة 11) والقلــق الجســدي (العالمــة املعياريــة 10) واإلنشــغال اإلجتامعــي (العالمــة املعيارية 

.(12

مــن خــالل إختبــار  R – CMAS وإختبــار تفهــم املوضــوع، ميكننــا أن نســتلخص النقــاط التاليــة 

عــن الشــابة ر. ش.:

شخصاً قلقاً، وبحاجة للمتابعة النفسية وللعالج النفيس.   -1  

ــب  ــي ال تح ــة والت ــه املفحوص ــعر ب ــذي تش ــتمر ال ــوف املس ــبب الخ ــز بس ــة الرتكي قل  -2  

عنــه. التحــدث 

ــاميل  ــق اإلج ــبب القل ــوت بس ــق امل ــرط وقل ــدي املف ــق الجس ــن القل ــابة م ــاين الش تع  -3  

النفســية. الشــابة بســبب حالتهــا  بــه  الــذي متــر 

حساسية مفرطة، حاجة إىل العاطفة والشعور الدائم بالفراغ.  -4  
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املراجع.

مــيك عبــاس، (2003)، متاهــات النفــس وضوابــط عالجهــا – محاولــة يف العــالج النفــيس النســقي مــع مرشــد عمــيل 

للمعاينــة النفســعالجية وحــاالت ميدانيــة وضوابــط للتدخــل العالجــي وثبــت ألهــم العــوارض النفســية، بــريوت، 

مجــد املؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع.
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الفصل السادس
دراسة وبحث يف إختبار تفهم املوضوع 

 Thematic Apperception Test

عنوان البحث
القلق وعدد األسئلة املطروحة خالل مترير إختبار تفهم املوضوع: 

دراســة حــول عــدد األســئلة التــي طرحتهــا عينــة مــن املفحوصــني اللبنانــني (20-50 ســنة) خــالل 

متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع – التــات وعالقتــه بالقلــق حســب ســلم تقديــر القلــق ”لهاميلتون“. 

امللخص
هــذه الدراســة، التــي تســتهدف عينــة مــن األشــخاص اللبنانــني والتــي تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 

العرشيــن والخمســني ســنة، تــدرس عــدد األســئلة التــي طرحهــا هــؤالء املفحوصــون عــىل الفاحــص، 

ــم املوضــوع  ــار تفه ــر إختب ــه (أو ال) خــالل متري ــون من ــذي يعان ــق ال ــة هــذا العــدد بالقل وعالق

 .Thematic Apperception Test – TAT

كــام مــن أهــداف هــذا البحــث وهــذه الدراســة الفروقــات مــا بــني األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

القلــق املــريض والقلــق البســيط أو ال يعانــون البتــة مــن هــذا اإلضطــراب النفــيس. والتعــرف عــىل 

ــار  ــر إختب ــألها املفحوصــون خــالل متري ــي س ــئلة الت ــدد األس ــق وع ــني القل ــة ب ــة اإلرتباطي العالق

تفهــم املوضــوع– التــات. 

تبعــاً  املفحوصــون  طرحهــا  التــي  األســئلة  عــدد  فهــو  الدراســة  لهــذه  اآلخــر  والهــدف 

ــني  ــد املفحوص ــه عن ــّم قياس ــذي ت ــق ال ــوع القل ــس ون ــر والجن ــا العم ــة منه ــريات مختلف ملتغ
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من خالل سلم تقدير القلق ”لهاميلتون“. 

وتكّونــت عينــة الدراســة مــن خمســني مفحوصــاً (ذكــوراً وإناثــاً) مــن الجنســية اللبنانيــة وعمرهــم 

يــرتاوح مــا بــني العرشيــن والخمســني ســنة، ينتمــون إىل مختلــف الطبقــات اإلجتامعيــة ويعانــون 

مــن القلــق املــريض أو القلــق البســيط أو حتــى ال يعانــون البتــة مــن القلــق. 

اســتخدم يف هــذا البحــث، إختبــار تفهــم املوضــوع – التــات، وســلم تقديــر القلــق ”لهميلتــون“. 

ــني يف  ــني والعامل ــاعد كل املتخصص ــي تس ــج الت ــتخراج النتائ ــّم إس ــث، ت ــداف البح ــاً أله وتحقيق

مجــال علــم النفــس، عــىل اكتشــاف الرابــط بــني القلــق وعــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحــوص 

خــالل متريــر صــور اإلختبــار. 

ــا  ــي طرحه ــئلة الت ــدد األس ــق وع ــني القل ــا ب ــق م ــاط وثي ــود إرتب ــث بوج ــج البح ــارت نتائ وأش

ــاث يســألن أســئلة أكــرث مــن الذكــور خاصــة  ــأن اإلن املفحوصــون عــىل الفاحــص، كــام ظهــرت ب

ــريض.  ــق امل ــن القل ــني م ــا يعان عندم

كــام الحظــت الدراســة بــأن نتائــج الفــروق بــني املتوســطات لعــدد األســئلة التــي طرحهــا 

ــني.  ــني الجنس ــر ب ــالف ظاه ــة وال إخت ــج متقارب ــي نتائ ــار ه ــر اإلختب ــالل متري ــون خ املفحوص
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Abstract

Anxiety and the number of questions raised during the passing of Thematic 

Apperception Test :

Study about the number of questions for a sample of Lebanese subjects (20-50 

years) during the passing of Thematic Apperception Test and its relation to 

anxiety, according to “Hamilton”’s scale of Anxiety 

This study, which targets a sample of Lebanese people aged between 25 and 50, examines a  

number of questions asked by these examinees, and the relation of this number to the anxiety 

they suffer from (or not) during the passage of the Thematic Apperception Test (TAT).

The aim of this study is to analyze the differences between people who suffer from anxiety or do 

not suffer from this psychological disorder. And to identify the correlation between the anxiety 

and the number of questions asked by the subjects during the passing of the understanding of 

the subject – Tat.

The other objective of this study was the number of questions asked by the subjects according to 

different variables, including age, sex and the type of anxiety that was measured in the subjects 

through Hamilton’s anxiety assessment scale.

The study sample consisted of 50 male and female Lebanese citizens aged between 20 and 50 who 

belonged to different social status, suffering from anxiety.

In this study, we used the Thematic Apperception Test - TAT, and 
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the Anxiety assessment “Hamilton”. To achieve the objectives of the research, results were 

extracted to help all specialists and practitioners in the field of psychology, to discover the two 

connections of concern and the number of questions asked by the patient during passing the 

test images.

The results showed that there was a close correlation between the anxiety and the number of 

questions asked by the examinees on the examiner, and the result showed also that females ask 

more questions than males, especially when they suffer from anxiety.

The study also noted that the results of the differences between the averages of the number 

of questions posed by the subjects during passing the test are close results and no apparent 

difference between the two sexes was shown.
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Abstract

L’Anxiété et le nombre de questions posées lors de la passation du Thematic 

Apperception Test :

Etude sur le nombre des questions posées par un échantillon de sujets libanais 

(20-50 ans) lors de la passation du Thematic Apperception Test - TAT  et 

l’Anxiété selon l’echelle de l’anxiété de Hamilton.

Cette étude, qui visait un échantillon de personnes libanaises et âgé entre vingt et cinquante ans, 

étudie le nombre de questions posées par ces sujets à l’examinateur, et la relation de ce nombre 

de question avec l’anxiete que souffrent (ou non) durant la passation du Thematic Apperception 

Test - Tat.

Un des objectifs de cette étude est d’étudier les différences statistiques entre les personnes 

souffrant de l’anxiété ou ceux qui ne souffrent pas de ce trouble psychologique. 

Un autre objectif est d’identifier la corrélation entre l’anxiété et le nombre de questions posées 

par les patients durant la passation du  Thematic Apperception Test- TAT.

L’autre objectif de cette étude est le nombre de questions posées par les sujets en fonction de 

différentes variables, y compris l’âge, le sexe et le type d’anxiété qui a été mesuré par l’Echelle de 

l’Anxiété de Hamilton.  

L’échantillon de l’étude comprenait cinquante personnes (hommes et 

femmes) de la nationalité libanaise et l’âge varie entre vingt et cinquante 

ans, appartenant aux différentes classes sociales et certains souffrant de 
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troubles de l’anxiété, d’autres non.

Dans cette recherche, nous avons utilisé le Thematic Apperception Test - TAT, et l’Echelle de 

l’Anxiété de Hamilton. Pour atteindre les objectifs de la recherche, les résultats d’extraction qui 

aident tous les  spécialistes dans le domaine de la psychologie, à la découverte de l’ anxiété et la 

relation (si elle existe) avec les nombres des questions posées. 

Les résultats de l’étude a montré une relation étroite entre l’anxiété et le nombre de questions 

posées par les sujets. Comme les résultats ont montré que les femmes anxieuses posent plus des 

questions que les hommes.

L’étude a également noté que les résultats des différences entre les moyennes du nombre 

de questions posées par les sujets au cours des résultats du Thematic Apperception Test, et 

convergent vers une différence non apparente entre les sexes.
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مقدمة الدراسة

ــم عــن مشــاكله النفســية، عــدة أمــور تطــرأ  ــارة أخصــايئ نفــيس، ليتكل عندمــا يقــرر شــخص زي

يف مخيلتــه منهــا: كيــف سيســتقبلني األخصــايئ النفــيس؟ هــل ســيتقبلني؟ هــل سيســتطيع 

مســاعديت؟... وغريهــا مــن األســئلة التــي ســتجول بطريقــة أو بأخــرى يف رأس الشــخص الــذي يعــاين 

ــا  ــي يواجهه ــار تفهــم املوضــوع، تكــرث األســئلة الت ــر إختب ــذا خــالل متري مــن إضطــراب معــني. ل

املفحــوص تجــاه الفاحــص. 

ــني الفاحــص  ــا ب ــي ســتبنى م ــري الواضحــة الت ــة غ ــك األســئلة هــي هــذه العالق ــا ســبب تل ورمب

ــق اللقــاء مــع األخصــايئ النفــيس؟ وأصــل  واملفحــوص؟ وأيضــاً رمبــا ســبب كــرثة األســئلة هــو قل

ــة  ــو حال ــل ، وه ــاً يف العق ــي اضطراب ــي تعن ــة ( Anxietes ) ، والت ــن الالتيني ــق»  م ــة «القل كلم

ــمياً . (  ــياً وجس ــان نفس ــؤذي اإلنس ــي ت ــوف الت ــّم والخ ــاالت اله ــايض بح ــت يف امل ــية عرف نفس

الشــاوي ، 1999 ، ص 20 )  

ويعــد القلــق مــن االضطرابــات الشــخصية  التــي تــؤدي بصاحبهــا اىل ســوء التوافــق، ولكنــه يختلف 

ــاً  ــه االفــراد ، فقــد يكــون ضعيفــاً ومؤقت ــذي يتعــرض ل مــن حيــث الدرجــة وحســب املوقــف ال

ــح مــن ســامت الشــخصية . ( الوقفــي ، 1998 ،  ــزوال املوقــف ، أو يكــون مالزمــاً فيصب ــزول ب في

ص 62). 

ميكــن أن يكــون القلــق صحيــاً طبيعيــاً حيــث يحفــز اإلنســان اىل درء الخطــر عنــه ، ومــن 

ثــم يدفعــه اىل الســلوك الســوي . أمــا القلــق يف صورتــه األخــرى ، فهــو عبــارة عــن قلــق 

يف  يســتمر  القلــق  وهــذا   ، الفــرد  ســلوك  يف  اضطــراب  اىل  فيــؤدي   ، غــري صحــي  مــريض 

حالــة وجــود خطــر حقيقــي ويف حالــة زوال الخطــر ايضــاً . ( بــن علــو ، 1993 ، ص  6). 
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لــذا يتكــون القلــق مــن عــدة مكونــات هــي : مكــون انفعــايل يتمثــل يف مشــاعر الخــوف والفــزع 

ــلبية  ــريات الس ــل يف التأث ــريف ويتمث ــون مع ــاج ، ومك ــذايت واالنزع ــع ال ــر والهل ــس والتوت والتوج

لهــذه املشــاعر عــىل مقــدرة الشــخص عــىل اإلدراك الســليم للموقــف والتفكــري يف عواقــب الفشــل 

والخشــية مــن املســتقبل. 

ومــن خــالل تجربتنــا الغنيــة يف اإلختبــارات اإلســقاطية، الحظنــا بــأن خــالل متريــر األخصــايئ النفيس 

ــة  ــم تعليم ــد تقدي ــوص وبع ــيل للمفح ــع الداخ ــر للواق ــة تصوي ــو عملي ــقاطي، وه ــار إس إلختب

ــوص)  ــا للمفح ــي يقدمه ــور الت ــريات (الص ــات ملث ــص باإلجاب ــي الفاح ــار. ال يكتف ــة باإلختب خاص

ولكــن يــدرس أيضــاً اســتجابات حركيــة ومالحظــات و إنتقــادات وإميــاءات ويطلــب استفســارات 

وإضافــات.

ــَم بعــض  ويف بعــض االحيــان تكــرث األســئلة، خاصــة خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع. لــذا، لِ

األشــخاص يســألون أســئلة ال متناهيــة خــالل التمريــر؟ هــي مشــكلة ضمــن جهازهــم التنفــيس أو 

بســبب قلــق أو رمبــا بســبب ضبابيــة العالقــة؟  

مشكلة الدراسة.

أن مشــكلة البحــث تنبــع مــن محاولــة الباحــث التعــرف عــىل العالقــة (إذا كانــت موجــودة) مــا 

ــر  ــي طرحوهــا عــىل الفاحــص خــالل متري ــق وعــدد األســئلة الت ــون مــن القل ــني أشــخاص يعان ب

إختبــار تفهــم املوضــوع، التــات، مــن خــالل املقارنــة مــا بــني أشــخاص قلقــني وغــري قلقــني. 

هــل األشــخاص القلقــون يختلفــون  يف عــدد االســئلة التــي طرحوهــا عــىل الفاحــص خــالل متريــر 

إختبــار تفهــم املوضــوع عــن غريهــم مــن غــري القلقــني؟ وهــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

بــني القلقــني وغــري القلقــني يف عــدد األســئلة التــي طرحوهــا خــالل متريــر التــات؟

الكثــري مــن  القلــق. كــام هنــاك  التــي درســت  النفســية  الدراســات  العديــد مــن  هنــاك 
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ــات  ــن ال دراس ــاتها. ولك ــوع يف دراس ــم املوض ــار تفه ــتعملت إختب ــي اس ــة الت ــات العلمي الدراس

ــار تفهــم املوضــوع وعــدد األســئلة التــي طرحــت خــالل متريــر صــور  قــد تناولــت القلــق واختب

ــار.   اإلختب

ــم املوضــوع   ــار تفه ــار إســقاطي كإختب ــة هــذا البحــث هــو ســلط الضــوء عــىل إختب ــذا أهمي  ل

ــدد  ــني ع ــا ب ــودة، م ــت موج ــة، إذا كان ــاد عالق ــئلة وإيج ــدد األس ــق وع ــني القل ــا ب ــة م واملفارق

ــة  ــكلة الدراس ــدد مش ــق. إذاً تح ــار والقل ــر اإلختب ــالل متري ــوص خ ــا املفح ــي طرحه ــئلة الت األس

ــايل: ــيس الت ــؤال الرئي بالس

ــادر عــىل مســاعدة األخصــايئ النفــيس مــن  ــات، ق ــار تفهــم املوضــوع للراشــدين – الت هــل إختب

إكتشــاف وجــود القلــق عنــد املفحــوص مــن خــالل عــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحــوص خــالل 

متريــر صــور اإلختبــار؟

لذا الفرضية العامة لهذه الدراسة هي:

هــل عــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحــوص خــالل تطبيــق إختبــار تفهــم املوضــوع يكــون مــؤرش 

واضــح ملعانــاة املفحــوص مــن القلــق؟ فــأي عالقــة بــني متغــري القلــق كمتغــري مســتقل مــن جهــة 

وإرتفــاع عــدد األســئلة املوجهــة للفاحــص كمتغــري تابــع مــن جهــة ثانيــة؟ 

أما الفرضيات الثانوية هي:

عــدد األســئلة املرتفــع (أكــرث مــن 01 ســؤأالً)  خــالل تطبيــق إختبــار تفهــم املوضــوع – التــات،   -

لــه مــؤرش واضــح لوجــود قلــق عنــد املفحــوص. (املتغــري املســتقل هــو القلــق – املتغــري التابــع 

عــدد األســئلة).

ــارزاً لظهــور القلــق. (املتغــري املســتقل هــو القلــق – املتغــري  الجنــس والعمــر يلعبــان دوراً ب  -

ــر).  ــاث) والعم ــور / إن ــس (ذك ــو الجن ــع ه التاب

ــا  ــي طرحه ــدد األســئلة الت ــع ع ــه م ــق وأنواع ــؤرش القل ــني م ــا ب ــة ظاهــرة م ــة ترابطي العالق  -

املفحــوص.  
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ومــن هــذه اإلشــكالية ومــن الفرضيــة العامــة، والفرضيــات الثانويــة، تنشــق الفرضيــات اإلجرائيــة 

التاليــة: 

1ـ  هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني األشــخاص القلقــني أو غــري القلقــني وعــدد األســئلة 

التــي طرحوهــا خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضوع؟

2ـ  هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني اإلنــاث والذكــور (القلقــني أو غــري القلقــني) وعــدد 

األســئلة التــي طرحوهــا خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضوع؟

3 ـ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املتوســطات واإلنحرافــات املعياريــة ، تبعــاً لعــدد 

األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون (الذكــور وإنــاث) الذيــن يعانــون مــن قلــق مــريض أو قلــق 

خفيــف أو ال يعانــون البتــة مــن القلــق، خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع؟

أهداف الدراسة.

يستهدف البحث التايل إىل:

عالقة عدد األسئلة التي طرحها املفحوص خالل مترير اختبار تفهم املوضوع.- 

إيجــاد الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة يف متوســطات ملتغــري الجنــس وعــدد األســئلة - 

التــي طرحهــا املفحوصــون (إناثــاً وذكــوراً) خــالل متريــر صــور إختبــار تفهــم املوضــوع. 

ــة اإلحصائيــة يف متوســط عــدد األســئلة التــي طرحهــا  كــام إيجــاد الفــروق ذات الدالل

املفحوصــون الذيــن يعانــون مــن القلــق املــريض أو القلــق البســيط أو ال يعانــون مــن 

القلــق، خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع.

التعــرف عــىل العالقــة اإلرتباطيــة بــني القلــق وعــدد األســئلة ودراســة املتغــريات: الجنس - 

والعمــر وعدد األســئلة...

مقارنــة مــا بــني متوســطات األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون الذيــن يعانــون - 
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مــن القلــق والذيــن ال يعانــون مــن هــذا اإلضطــراب وكيفيــة طــرح األســئلة وعــدد هــذه    
األســئلة خــالل متريــر التــات.

دراســة اإلنحرافــات املعياريــة تبعــاً لعــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون (الذكــور - 

واإلنــاث) الذيــن يعانــون  مــن القلــق املــريض أو القلــق البســيط أوالذيــن ال يعانــون مــن 

هــذا اإلضطــراب خــالل متريــر التــات.

أهمية البحث.
أوالً: األهمية النظرية. 

ــه  ــن نتائج ــتفادة م ــقاطية واإلس ــارات اإلس ــم باإلختب ــن يهت ــث كل م ــذا البح ــد ه ــن أن يفي ميك

مــع التأكيــد بأهميــة دراســة هــذه املوضوعــات املرتبطــة بعلــم النفــس وباإلختبــارات اإلســقاطية 

التــي ال تحفــز فقــط املتخصصــني بعلــم النفــس، بــل أيضــاً لــكل شــخص يعمــل يف مجــال الصحــة 

النفســية والطــب النفــيس. 

ثانياً: األهمية التطبيقية.
مــن خــالل الحصــول عــىل نتائــج هــذه الدراســة، ميكننــا التعــرف عــىل الفروقــات مــا بني األشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن قلــق بســيط أو قلــق مــريض أو ال يعانــون البتــة مــن القلــق وعــدد األســئلة 

التــي طرحوهــا خــالل إختبــار تفهــم املوضــوع. فهــذه الدراســة تســاعد يف اكتشــاف جوانــب أخــرى 

ــز. كــام ميكــن أن تســاعد  ــر الرائ للمفحــوص مــن خــالل عــدد االســئلة التــي طرحهــا خــالل متري

هــذه الدراســة يف تطويــر العالجــات النفســية واســتنباط طــرق عالجيــة جديــدة مــن خــالل نتائــج 

هــذا البحــث.

حدود البحث. 

الحــدود البرشيــة التــي تتمثــل بعــدد املشــاركني (50 شــخصاً) الذيــن طُِبًقــْت عليهــم رشوط  ـ 

ــن:  ــر اإلختباري ــر ومتري ــس، العم ــث: الجن البح
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1 ـ إختبار تفهم املوضوع، التات.  

2 ـ سلم تقدير القلق لهاميلتون.   

ــدارو –  ــا (ب ــريوت وضواحيه ــرايف:  ب ــق البحــث الجغ ــة مبــكان تطبي ــة متعلق الحــدود املكاني ـ 

ــار)  ــق املط ــة – طري ــة الجنوبي ــة – الضاحي ــة – األرشفي ــني الرمان ــباك – ع ــرن الش ــف – ف متح

الحدود الزمانية حيث تّم مترير اإلختبارين ما بني عام 2007 – 2012.  ـ 

أدبيات البحث.

إختبار تفهم املوضوع.

ــني  ــا ب ــل م ــج الحاص ــم الدم ــاعد يف فه ــقاطي يس ــار إس ــو إختب ــوضوع ه ــم امل ــار تفه إختب

نوعيــة العالقــة مــع الواقــع (أي الواقــع النفــيس للمفحــوص) ونظامــه الفكــري وكيفيــة 

ــيل.  ــه الداخ ــع عامل ــي» م ــه الخارج ــي» و»محيط ــع الخارج ــاكل «الواق ــة مش مواجه

يســتعني األخصــايئ النفــيس إلكتشــاف هــذا «الداخــل» بالتــات املقــدم عــىل شــكل صــور لوضعيــات 

ولرصاعــات إنســانية. ويســاعد هــذا اإلختبــار املفحــوص يف حريــة  االســتجابات ويف عمليــة تفريــغ 

وإســقاط مبــا يشــعر بــه الفــرد عــىل املــادة املقدمــة لــه بحيــث إن بنيــة اســتجابات الربوتوكــول 

الخــاص بــه تكــون مامثلــة لبنيــة شــخصيته.  ومــن خــالل إختبــار تفهــم املوضــوع، يجــد الشــخص 

نفســه أمــام وضعيــة رصاعيــة يجــب عليــه حلهــا، هــذا الحــل يســمح لنــا مبعرفــة:

 - انشغاالته األساسية و التي ميكن أن نرتجمها عىل أساس هوامات.

 - طريقة بناء مواضيعه الداخلية و عالقاته البني شخصية.

 -العواطف و التصورات التي تستدعيها مثريات املادة.
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وكان أول مــن كَتـَـَب ونـَـَرشَ مقــاالً عــن هــذا اإلختبــار هــو ”هــرني مــوراي“ و“كريســتينا مورجــان“ 

ســنة 1935. كان هــدف هــذا اإلختبــار فحــص األوهــام ودراســة الشــخصية والحقــاً كتــب ”مــوراي“ 

كتابــاً حمــل عنــوان ”إكتشــاف الشــخصية“ حيــث إســتعمل فيــه إختبــار تفهــم املوضــوع ووّضــح 

هــدف هــذا اإلختبــار مــن خــالل نقطتــني أساســيتني وهــام:

إكتشــاف النزعــة التفســريية ملواقــف إنســانية غامضــة يف صــور اإلختبــار ومبــا يتفــق مــع - 

الخــربات املاضيــة للمفحــوص ورغباتــه الحــارضة وآمالــه املســتقبلية. 

إكتشاف التكوين الشخيص واملشاعر والرغبات للمفحوص. - 

(Bellak, 2002)

وبعــد ســنة 1935، ظهــرت العديــد والعديــد مــن طــرق تحليــل إختبــار تفهــم املوضــوع. يف هــذه 

ــامل  ــم هــذا الع ــث إهت ــار وتفســريه. حي ــل اإلختب ــوراي“ يف تحلي ــة ”م الدراســة، إســتعملنا طريق

ــة  ــوص ودراس ــص املفح ــة يف قص ــات الغالب ــىل املوضوع ــوف ع ــة والوق ــوى القص ــل محت بتحلي

ــل عقــدة القصــة مــن خــالل: ــامم وتحلي ــة واإلهت ــيك للحكاي ــن الدينامي التكوي

البطل الرئييس يف كل قصة من قصص املفحوص الذي متاهى به.- 

الحاجات التي تحدث عنها املفحوص من خالل بطل القصة.- 

ــر -  ــي تؤث ــة) الت ــة والخارجي ــرات (الداخلي ــة) واملؤث ــة والعائلي ــة (الفردي ــوط البيئ ضغ

ــوص.  ــايل باملفح ــة وبالت ــل القص ببط

ــكلة -  ــّل ملش ــة، ال ح ــة للقص ــلبية، ال نهاي ــة، س ــة، إيجابي ــة حزين ــة (خامت ــة القص خامت

القصــة...). 

(Bellak, 2002)

إســـتخدام إختبـــار تفهـــم املوضـــوع مل يقتـــرص فقـــط لدراســـة الشـــخصية بـــل إســـتعمل 

أيضـــاً يف ميـــدان الطـــب النفـــيس والتشـــخيص اإلكلينيـــيك: اإلكتئـــاب، حـــاالت الوســـواس 
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القهري، حاالت البارانويا، الفصام، الجناح،... 

ويف هــذه الدراســة، ســنبحث عــن العالقــة (إذا كانــت موجــودة) بــني القلــق وعــدد األســئلة التــي 

طرحهــا املفحــوص خــالل متريــر اإلختبــار.  

القلق.

ــل النفــيس» (1917)، املحــارضة  ــة يف التحلي ــه «محــارضات متهيدي ــق يف كتاب ــد» القل ــّرس «فروي ف

الخامســة والعــرشون، واملحــارضة الثانيــة والثالثــون، حيــث رأى أب التحليــل النفــيس أن الليبيــدو 

ــه  ــه يف نظريت ــق وهــو مــا عــدل عن ــإّن الكبــت ســابق للقل ــم ف ــق، وث غــري املشــبعة تتحــّول لقل

الثانيــة والتــي أســهب يف عرضهــا يف كتابــه «الكــف، والعــرض والقلــق» (1926)، اعتــرب «فرويــد» 

بــأّن األنــا هــو املســتودع الوحيــد للحــرص وهــو وحــده الــذي يســتطيع أن ينتــج القلــق ويشــعر 

بــه. ووجــد «فرويــد» أنواعــاً ثالثــة للقلــق ميكــن أن تــرد بســهولة لعالقــات األنــا بالعــامل الخارجــي 

والهــو واألنــا األعــىل وهــي: 

الحــرص الواقعــي حيــث يســتعني األنــا بالقلــق مســتنفراً دفاعاتــه ضــد مــا قــد يحســب - 

أنــه موقــف مهــدد فيجــدر بذلــك الدخــول يف خــربات ســبق لــه أن عــاىن منهــا. 

الحرص العصايب الذي ينتج تحت وطأة الدفعات الغرائزية من جانب الهو.- 

الحرص األخالقي، وهو القلق نتيجة خطر داخيل من جانب األنا األعىل. - 

أمــا عــىل الصعيــد اإلضطرابــات النفســية، فالقلــق ميكــن أن يكــون عضويــاً، مبعنــى فيــه 

أمل عضــوي مــن مــرض أو إصابــة، ويســتمر مــع الشــخص ملــدة طويلــة. وقلــق املــوت قــد 

يرتتــب عــىل هــذا القلــق العضــوي وهــو نــوع مــن اإلكتئــاب يختلــط فيــه القلــق مــع 

باإلكتئــاب وقلقهــم  املــرىض  الــذي يشــاهد عــىل  القلــق  اإلكتئــايب وهــو  والقلــق  املــوت. 

ــه  ــىل نفس ــرء ع ــىش امل ــث يخ ــيط حي ــق البس ــار. والقل ــه الدم ــا أن يلحق ــن األن ــوف م ــو خ ه

أن يعتــدى عليــه أو يصيبــه مكــروه. والقلــق الشــعوري هــو توتــر يعلــم ســببه الشــخص 



269

املصــاب بــه بعكــس القلــق الالشــعوري الــذي يظهــر عــىل ترصفــات الشــخص وســلوكه ويجعلــه 

عصبيــاً ويجعلــه يعــرق أو يرتجــف أو يخــىش أن ينــام أو التجــول يف األماكــن املفتوحــة... 

وهناك أنواع أخرى من القلق حيث ال نستطيع ذكرها يف هذا البحث بسبب كرثتها. 

 

الدراسات السابقة
ليســت كثــرية الدراســات التــي قامــت بدراســة إختبــار تفهــم املوضــوع والقلــق ودراســة الترصفــات 

ــار. ومــن أحــدث الدراســات التــي درســت هــذا  ــر اإلختب التــي يقــوم بهــا املفحــوص خــالل متري

 (Sherman and colleagues, ــالؤه ــام «شــريمان» وزم ــا ق ــام 2013 عندم ــار، ترجــع إىل ع اإلختب

(2013 مبقارنــة تجريبيــة بــني أمنــاط اإلدراك.

ــوراي  ــج م ــع نتائ ــق م ــم املوضــوع، متواف ــات تفه ــف لبطاق ــرت أن إدراك األشــخاص للمواق أظه

ــار ولكــن  ــر اإلختب ــأن إدراك املفحوصــني ال يتغــري خــالل متري (1938). حيــث أظهــرت الدراســة ب

ــار.  القلــق قــد يظهــر بطريقــة واضحــة خــالل متريــر اإلختب

كــام دراســة أخــرى طلبــت مــن مجموعــة أشــخاص (428 شــخصاً) أن يــرسدوا لســّت قصــص مــن 

إختبــار تفهــم املوضــوع (تــات؛ مورغــان و مــوراي،1935).

ــاط  ــرت(1991)، والنق ــة، وين ــط املتكامل ــة التنقي ــز بروتوكــوالت القصــة باســتخدام طريق ــم ترمي ت

التــي ُدرِســت هــي: الســلطة، واإلنجــاز، والحاجــة اىل االنتــامء ومالمــح الدافعيــة الشــخصية. بشــكل 

ــة  ــة الحاج ــة نوعي ــن ناحي ــوة م ــض بق ــا البع ــن بعضه ــة ع ــج يف املجموع ــت النتائ ــام، اختلف ع

والســلطة واإلنجــاز واالنتــامء خاصــة عنــد املفحوصــني الذيــن ال يعانــون مــن أي إضطــراب نفــيس.

( بوركيناو و أوستندورف، ) .1993

عـــىل مـــدى الســـنوات ال 50 املاضيـــة، قامـــت عـــدة دراســـات حـــول موضـــوع الحاجـــة 

يف إختبـــار تفهـــم املوضـــوع. وقّســـم العلـــامء الحاجـــة :إىل عـــدة أقســـام وهـــي الحاجـــة إىل 

الطعـــام (أتكينســـون و مكليالنـــد، 1948)، الحاجـــة اىل اإلنجـــاز (مكليالنـــد، أتكينســـون، 



270

ــة إىل  ــريوف، 1958)، الحاج ــز، وف ــون، هاين ــامء (أتكينس ــة اىل االنت ــل، 1953)، الحاج كالرك، ولوي

ــادت،  ــدوان (كورن ــة إىل الع ــس (كالرك،1952) الحاج ــة إىل الجن ــرت 1973)، الحاج ــلطة (وين الس

ــد بويــرس، 1981) او الحاجــة إىل الوحــدة (ســيجيل  ــة (مكادامــز أن 1982)، الحاجــة إىل الحميمي

ــر،1997). واينربج

وقــد طبقــت هــذه النظــم بدورهــا عــىل مجموعــة واســعة مــن الســياقات والتطبيقــات يف قيــاس 

الشــخصية 

(وينرت، 1996).

ــن أن  ــم م ــىل الرغ ــع. ع ــة الدواف ــن ناحي ــني م ــني الجنس ــات ب ــت االختالف ــرى تناول ــة أخ دراس

”ســتيوارت“ و“تشيســرت“ (1982) توصــال إىل اســتنتاج أن الرجــال والنســاء ال يختلفــون مــن حيــث 

ــارا إىل أن  ــام أش ــورة، ك ــس دالالت الص ــتجابًة إىل نف ــاز اس ــة إىل اإلنج ــوة والحاج ــة إىل الق الحاج

املــرأة قــد تكــون أعــىل مــن الرجــل يف الحاجــة إىل االنتــامء. 

(لوندي، 1988)

ودراســة أخــرى يف الواليــات املتحــدة عــىل عينــة مــن الســكان، حلّلــت تدابــري ضمنيــة ورصيحــة 

مــن نفــس املوضــوع التحفيــزي والصــور إختبــار تفهــم املوضــوع. وظهــرت النتائــج بــأّن ال تتداخــل 

ــري الســامت كــام  ــة مســتقلة عــن تداب ــري الداعمــة الضمني ــني أن التداب ــا البعــض. وتب مــع بعضه

االنبســاط أو العصابيــة. 

(كينغ، 1995)

تعقيب عىل الدراسات السابقة

كـــام ذكـــرت الدراســـات الســـابقة حـــول إختبـــار تفهـــم املوضـــوع، بـــأن هـــذا اإلختبـــار مـــن 

أهـــم اإلختبـــارات اإلســـقاطية التـــي تســـتعمل يف العيـــادات النفســـية ويف املستشـــفيات، 
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قســم الطــب النفــيس. ولكــن أغلبيــة هــذا الدراســات كان هدفهــا حــول اســتخدامه مبــا أنــه أداة 

تشــخيصية. 

لــذا كان مــن املهــم دراســة عالقــة القلــق بعــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون خــالل متريــر 

اإلختبــار. فــال توجــد دراســات حــول هــذا اإلختبــار وعــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحــوص خــالل 

متريــره لإلختبــار والقلــق. 

لذا اتخذت هذه الدراسة عدة مناح  يف دراسة هذا اإلختبار:

الخصائص النفسية للقلق.- 

نوع القلق وعدد األسئلة التي طرحت خالل التمرير.- 

املتغريات الخاصة كالجنس والعمر وعدد األسئلة... - 

منهج الدراسة.

يعتــرب البحــث العلمــي، طريقــاً لحــل املشــكالت التــي تــؤرق البرشيــة وتحرّيهــا. كــام دور البحــث 

ــذه  ــم. ويف ه ــد يف العل ــرية تعتم ــج كث ــاك مناه ــم. وهن ــد إىل العل ــة الجدي ــو إضاف ــي ه العلم

الدراســة إعتمدنــا  عــىل املنهــج الوصفــي املقــارن وهــو أكــرث طــرق البحــث اســتعامالً يف املجــال 

علــم النفــس. حيــث يهتــم هــذا املنهــج بوصــف دقيــق للواقــع أو للحالــة أو للمتغــريات ويبــّوب 

خصائصهــا ويقــارن ضمــن عــدد مــن املتغــريات للوصــول إىل إثبــات الحقائــق العلميــة. ويف هــذا 

البحــث، يحلــل املنهــج الوصفــي املقــارن القلــق واألســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون خــالل متريــر 

إختبــار تفهــم املوضــوع. كــام يقــوم هــذا البحــث بدراســة العالقــات املتابدلــة بــني املتغــريات. 

الفروض.

إختبــار  ملوضــوع  الســابقة  الدراســات  خــالل  ومــن  الســابق  النظــري  اإلطــار  خــالل  مــن 

تفهــم املوضــوع وللقلــق، أمكــن للباحــث إشــتقاق الفــروض عــىل أســاس عــدد األســئلة 

يعايشــه  الــذي  والقلــق  املوضــوع  تفهــم  إختبــار  متريــر  خــالل  املفحــوص  التــي طرحهــا 

النفســية  املتغــريات  بعــض  عــىل  وتأثــريه  ”لهاميلتــون“  القلــق  ســلم  إختبــار  خــالل  مــن 
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(مزاج القلق، الضغط، البكاء، األرق، الوظائف املعرفية، مزاج اإلكتئاب، السلوكيات السيئة).  

وعىل هذا، فإن فروض البحث هي التالية:

الفرض االول:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن القلــق واألشــخاص الذيــن 

ال يعانــون منــه وعــدد األســئلة التــي طُرٍَحــْت خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع (مبعنــى بــأن 

عــدد األســئلة هــو أقــل عنــد األشــخاص الذيــن ال يعانــون مــن القلــق نســبًة للذيــن يعانــون منــه). 

الفرض الثاين: 

ــق  ــن القل ــون م ــن يعان ــوراً) الذي ــاً وذك ــد الجنســني (إناث ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل توجــد ف

ــوع  ــم املوض ــار تفه ــر إختب ــالل متري ــْت خ ــي طُرٍَح ــئلة الت ــدد األس ــه وع ــون من ــن ال يعان والذي

ــني). ــور القلق ــن الذك ــات م ــاث القلق ــد اإلن ــرث عن ــدد األســئلة هــو أك ــأن ع ــى ب (مبعن

الفرض الثالث: 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة مــن نــوع القلــق والــذي ال يعــاين منــه بعــض األشــخاص وعــدد 

األســئلة التــي طُرٍَحــْت خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع (مبعنــى بــأن عــدد األســئلة يختلــف 

باختــالف نــوع القلــق: بســيط، متوســط أو مــريض).

العينة البحث.

ضمــت الدراســة خمســني شــخصاً مــن مختلــف األديــان والطبقــات االجتامعيــة اللبنانيــة. تــرتاوح 

أعــامر هــذه العينــة مــا بــني العرشيــن والخمســني ســنة:

 - 24 ذكراً (48 % من العينة)

- 26 أنثى (52 % من العينة)
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طريقة إختيار العينة. 

تّم إختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة وفقاً للرشوط التالية:

- أن ترتاوح أعامر أفراد العينة بني العرشين والخمسني سنة. 

- أن يكونوا جميعهم لبنانيني.

- ليس رشطاً أن يكون الفرد يعاين من القلق ليك يشارك يف البحث.

إختــري هــؤالء االشــخاص مــن العيــادات النفســية مــن مدينــة بــريوت وضواحيهــا: األرشفيــة، بــدارو، 

الضاحيــة الجنوبيــة، الدكوانــة، طريــق املطــار، جديــدة املــنت.

ــق  ــن القل ــاين م ــْن  يع ــم َم ــق النفــيس ومنه ــن القل ــاين م ــْن يع ــم َم ــق، منه ــوع القل وحســب ن

ــون“).   ــق ”لهاميلت ــر القل ــلم تقدي ــب س ــق (حس ــن القل ــة م ــاين البت ــم ال يع ــف وغريه الخفي

جدول رقم (1). توزيع العينات حسب الجنس والفئة العمرية والفئة املئوية. 

(ن=50)

العدد مع

الفئة املئوية

العمر مع الفئة املئوية

[30-20] %[40-31] %[50-41] %

%1122%612%24714 (%48)ذكور

%510%1224%26918 (%52)إناث

%1632%1836%501632 (%100)املجموع

أما عىل صعيد الفئة العمرية، فتّم تقسيم املفحوصني إىل ثالث فئات عمرية وهي:

-20  – 30 سنة: %14 ذكور و%18 إناث بالنسبة للعينة املشاركة. 

- 31 – 40 سنة: %12 ذكور و%24 إناث بالنسبة للعينة املشاركة.

- 41 – 50 سنة: %22 ذكور %10 إناث بالنسبة للعينة املشاركة. 

املتوسط العمري عند اإلناث هو  33.6 سنة مع إنحراف معياري 9.01 سنة
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أما بالنسبة للمتوسط العمري عند الذكور فقدره 36.8 سنة مع إنحراف معياري 9.11 سنة

ــي  ــئلة الت ــدد األس ــاً) وع ــوراً وإناث ــث (ذك ــاركني يف البح ــخاص املش ــدد األش ــم (2). ع ــدول رق ج

طرحوهــا خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع مــع الفئــة املئويــة ونــوع القلــق الــذي يعانــون 

ــون“. ــق ”لهميلت ــر القل ــه حســب ســلم تقدي من

(ن=50)

املفحوصون وعدد أسئلتهم التي طرحوها خالل مترير 

اإلختبار مع الفئة املئوية (%)

القلق من خالل سلم تقدير القلق لهاميلتون مع 

الفئة املئوية (%).
املجموع 

العام لكل 

فئة
أقل من 3 

اسئلة (%)

بني 4 و10 

أسئلة (%)

أكرث من 11 

سؤال (%)
قلق مريضقلق طفيفال قلق

1024 (%20)7  (%14)   7  (%14)(%20)10(%8)4  (%20)10  ذكور

826 (%16)6  (%12)12 (%24)(%18)9(%20)10  (%14)7  إناث

1850 (%36)13(%26)19 (%38)(%38)19(%28)14  (% 34)17  املجموع

يتضمــن الجــدول الثــاين عــدد األســئلة التــي ســألها األشــخاص (ذكــوراً وإناثــاً) مــع أو بــدون قلــق 

ونالحــظ النتائــج التاليــة:

- 20 % مــن الذكــور ســألوا أقــل مــن ثالثــة أســئلة خــالل متريــر اإلختبــار بينــام نجــد  عنــد اإلنــاث 

14 % منهــّن ســألَن أقــل مــن ثالثــة أســئلة. 

- كــام 8 % مــن الذكــور ســألوا مــا بــني أربعــة وعــرشة أســئلة خــالل متريــر اإلختبــار وهــذا املعــدل 

يرتفــع ليصــل إىل20 % مــن اإلنــاث. 

ــر  ــاث خــالل متري ــام 18 % مــن اإلن - وأخــرياً 20 % مــن الذكــور ســألوا أكــرث مــن 11 ســؤاالً بين

ــار.  اإلختب

 11 مـــن  أكـــرث  ســـألوا  وإناثـــاً)  (ذكـــوراً  املفحوصـــني  مـــن   %  38 كملخـــص،   -

أســـئلة  ثالثـــة  مـــن  أقـــل  ســـألوا  فهـــم   % و34  التـــات  متريـــر  خـــالل  ســـؤاالً 
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    و28 % ما بني 4 وعرشة أسئلة. 

أما بالنسبة للقلق، فالنتائج أتت عىل الشكل التايل:

- 38 %  مــن املفحوصــني ال يعانــون مــن القلــق حســب ســلم تقديــر القلــق لهاميلتــون: %14 مــن 

ذكــور و%24 مــن اإلناث. 

- 26 % فهم يعانون من القلق الخفيف: %14 من الذكور و12 % من اإلناث. 

- 36 % فهم يعانون من القلق املريض: %20 من ذكور و16 % من اإلناث. 

جــدول رقــم (3). عــدد األشــخاص املشــاركني يف البحــث (ذكــوراً وإناثــاً) وبنــود القلــق النفــيس مــن 

خــالل ســلم تقديــر القلــق ”لهاميلتــون“. 

(ن=50)

القلق النفيس : البنود حسب سلم تقدير القلق «لهاملتون»

مزاج قلق/ ضغط/ 

أرق

بكاء/ مزاج اكتئايب/ 

السلوكيات خالل املقابلة
املجموعالوظائف املعرفية

94 (%51.93)14 (%7.73) 15 (%20.43) 43 (%23.74)ذكور

87 (%48.06)13 (%7.18)38 (%20.98)36 (%19.87)إناث

181 (%100)27 (%14.91)75 (%41.43)79 (%43.64)املجموع

أمــا بالنســبة لجــدول رقــم (3)، فيشــري إىل عــدد املفحوصــني (ذكــوراً وإناثــاً) الذيــن يعانــون مــن 

موضوعــات القلــق النفــيس. وأتــت النتائــج عــىل الشــكل التــايل: 

23.74 %-  مــن الذكــور يعانــون مــن مــزاج القلــق والشــعور بالضغــط كــام يعانــون مــن األرق 

بينــام نجــد 19.87 % مــن اإلنــاث يعانــني مــن نفــس املوضــوع. 
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- بينــام البــكاء واملــزاج اإلكتــايئ والســلوكيات خــالل املقابلــة، فــال فــرق كبــري فــرق بــني الرجــال 

(20.43 %) والنســاء (20.98 %).

- وأتت الوظائف املعرفية أيضاً متشابهة  (ذكور %7.73 وإناث 7.18 %).

ــاً،  ــوراً أو إناث ــوا ذك ــة أكان ــذه الدراس ــاركني يف ه ــأن املش ــدول، ب ــذا الج ــالل ه ــن خ ــظ م - نالح

والذيــن يعانــون  مــن القلــق، 51.93 % مــن الذكــور ظهــرت عليهــم أعــراض القلــق بينــام 

ــف  ــة تخفي ــن كيفي ــن يعرف ــا ألنه ــاث، رمب ــد اإلن ــتوى إىل 48.06 % عن ــذا املس ــض ه أنخف

ــه.  ــيطرة علي ــّن والس قلقه

ــق والشــعور بالضغــط  ــني الجنســني، ولكــن بالنســبة للمــزاج القل ــا ب ــة م ــام متقارب ــت األرق - أت

واألرق، نجــد بــأن الرجــال يعانــون أكــرث مــن هــذه اإلعــراض، رمبا ألنهــم وحســب  اإلحصاءات 

وعــدد الكلــامت والوقــت الــذي إســتغرقه املشــاركون يف رسد القصــص، ظهــرت بــأن النســاء 

يعــّربن أكــرث مــن الرجــال عــن أملهــّن. 

األدوات البحث.

إختباران أساسيان تّم إستعاملهام لهذا البحث وهام:

- إختبار تفهم املوضوع. 

- سلم تقدير القلق ”لهاميلتون“. 

1 - اختبار تفهم املوضوع.

األداة األساســـية التـــي تـــّم اســـتعاملها يف هـــذا البحـــث هـــو اختبـــار تفهـــم املوضـــوع. 

ويعتـــرب هـــذا االختبـــار مـــن أهـــم الطـــرق اإلســـقاطية بعـــد اختبـــار نقـــاط الحـــرب رورشـــاخ. 

ظهـــر هـــذا االختبـــار أول مـــرة يف ســـنة 1935 بالعيـــادة النفســـية  يف جامعـــة هارفـــرد.
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أعــّد هــذا اإلختبــار العــامل االمــرييك هــرني مــوراي يف كتابــه ”أبحــاث يف الشــخصية“ كــام ســاعدته 

كريســتينا مورغــان، زوجتــه. يتألــف مــن 31 صــورة. 

تســتعمل بعــض الصــور  مهــام كان عمــر املفحــوص وجنســه وبعضهــا للراشــدين أو للمراهقــني، 

ــيكية  ــات إنســانية كالس ــىل وضعي ــم املوضــوع ع ــار تفه ــوي صــور إختب ــاث. تحت ــور أو لإلن للذك

ولكنهــا (هــذه الوضعيــات) غــري واضحــة لتســهيل عمليــة اإلســقاط عنــد املفحوصــني. كــام متثــل 

هــذه الصــور أفــكاراً حــول العــداء والخــوف والخطــر والحيــاة الجنســية واإلنتحــار والعالقــة بــني 

ــس 2004، ص. 490).  ــي يون ــد بن ــم... (محم األوالد وأهلمه

ويســتغرق إجــراء إختبــار تفهــم املوضــوع (طريقــة ”مــوراي“) عــادة جلســتني يخصــص الفاحــص 

يف كل منهــا عــرش صــور. 

وتختلف التعليامت التي تلقى يف الجلسة األوىل عن تلك التي تلقى يف الجلسة الثانية. 

تعليمة الجلسة األوىلاملفحوصون

ألصحاب الذكاء املتوسط وفوق املتوسط 

واملثقفني.

«ســتخضع الختبــار املخيّلــة؛ و املخيلــة شــكل مــن أشــكال 

الــذكاء. ســأريك بعــض الصــور، الواحــدة تلــو األخــرى، 

وســيكون عليــك تأليــف قصــة لــكل واحــدة منهــا مفعمــة 

بالحيــاة عــىل قــدر اإلمــكان. وتقــوم بتوضيــح ســبب هــذا 

ــذه  ــدث يف ه ــا يح ــف م ــم، ووص ــيل يف الرس ــدث الج الح

ــّم  ــن ث ــخصيات وم ــه الش ــعر ب ــر وتش ــا تفّك ــة، وم اللحظ

ــة. ــة يف الرواي ــن الخامت ــم ع تتكلّ

ــي  ــل تفهمن ــك. ه ــر يف ذهن ــام تخط ــكارك ك ــن أف ــّرب ع ع

جيّــًدا؟ لديــك خمســون دقيقــة للتعبــري عــن الصــور 

ــا  ــق تقريبً ــس دقائ ــس خم ــايل تكري ــك بالت ــرش. ميكن الع

لــكل روايــة. هــذه هــي الصــورة األوىل.»
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لألطفال واملراهقني ولكبار محدودي الثقافة 

والذكاء واملرىض العقليني.

«يقــوم هــذا اإلختبــار عــىل رسد القصــص: ولــدّي هنــا 

بعــض الصــور التــي ســأعرضها لــك، و لــكل صــورة، أوّد أن 

تؤلّــف قصــًة. أخــربين مبــا حــدث ســابًقا ومــا يحــدث اآلن، 

مــا تشــعر وتفّكــر بــه الشــخصيات وكيــف ســينتهي ذلــك. 

ميكنــك اخــرتاع القصــة التــي تريدهــا. هــل تفهمنــي جيّــًدا؟ 

ــق  ــس دقائ ــك خم ــورة األوىل. لدي ــي الص ــا ه ــًنا، ه حس

الخــرتاع قصــة. حــاول أن تقــّدم األفضــل.»

تعليمة الجلسة الثانيةاملفحوصون

ألصحاب الذكاء املتوسط وفوق املتوسط 

واملثقفني.

«إّن ســري العمــل اليــوم هــو نفســه كــام كان ســابًقا، ولكــن 

«يف هــذه املــرة ميكنــك إطــالق العنــان ملخيّلتــك.

كانــت القصــص العــرش األوىل التــي رسدتهــا ممتــازًة، ولكنك 

اســتقّريت يف الغالــب عــىل وقائــع الحيــاة اليوميــة. وأود أن 

أرى اآلن مــا أنــت قــادر عليــه، عندمــا تتوقـّـف عــن النظــر 

يف الحقائــق التافهــة وتطلــق العنــان ملخيّلتــك، كــام يف 

ــة، أو قصــة أو يف مجــاز. هــا هــي  ــا خيالي ــة أحداثه حكاي

ــة األوىل.» الصفح

لألطفال واملراهقني ولكبار محدودي الثقافة 

والذكاء واملرىض العقليني.

«ســأريكم اليــوم صــوًرا أخــرى. ســيكون األمــر أكــرث ســهولًة 

يف هــذه املــرة ألن الصــور التــي أملكهــا هنــا هــي األجــود 

واألكــرث إفــادة. يف ذلــك اليــوم، لقــد رويتــم يل بعــض 

ــة. ــص الجميل القص

أريد أن أرى اآلن إذا كنت قادًرا عىل القيام مبا هو أفضل. 

حاول أن تخرتع ما هو أكرث إثارة من املرة األخرية كحلم أو 

قصة. ها هي الصورة األوىل.“

عـــىل  األســـئلة  بعـــض  يطـــرح  أن  املريـــض  ممكـــن  اإلختبـــار،  هـــذا  متريـــر  وخـــالل 

ــئلة التـــي ــا بـــني : عـــدد األسـ ــة العالقـــة مـ املفحـــوص. وهـــدف هـــذه الدراســـة هـــو معرفـ
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طرحهــا املفحــوص عــىل األخصــايئ النفــيس، وهــل هنــاك عالقــة إرتباطيــة (أو ال)  مــع القلــق الــذي 

يعــاين منــه. يظهــر لنــا الجــدول التــايل رقــم (4)، االســئلة األكــرث طرحــاً خــالل متــرري إختبــار تفهــم 

املوضوع. 

جدول رقم (4): جدول األسئلة األكرث طرحاً خالل مترير إختبار تفهم املوضوع.

األسئلة األكرث طرحاًعدد األسئلةرقم الصورة

14

- ملا هذا الولد حزين؟

- هل يجب أن تكون قصة كاملة؟

- هذا كامن (كمنجا)؟

- ميكنك مساعديت؟

23

- كأنها قصة قدمية ؟

- هل هذه الفتاة إبنة هذا الرجل؟

- هذه املرأة حامل؟

3 BM1
- ليســت واضحــة الصــورة، هــل ميكنــك 

مســاعديت؟

3GF1لَِم هذا حزين؟ -

42
- إنها متسك به. هل تحبه كثرياً؟

- هل يجب أن تكون قصة كاملة؟

52
- ملاذا باألبيض واألسود؟

- هل هناك صور أخرى؟

6 GF2
- ملاذا هي متعجبة؟

- ملاذا تنظر للرجل بهذه الطريقة؟

6 BM1ال قصة يف رأيس، ميكنك مساعديت؟ -

7 GF1هل ميكنك مساعديت؟ -

7 BM2
- أين تعلمت هذا اإلختبار؟

- ملاذا جميع الصور باألبيض واألسود؟

8 GF2
- هل ميكنك مساعديت ؟ 

- ملاذا الصورة غري واضحة؟
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األسئلة األكرث طرحاًعدد األسئلةرقم الصورة

8 BM3

- هل هذه بندقية؟

- هل هذه صورة حلم؟

- ماذا يفعل هذا الشاب؟

9 GF1هذه الفتاة موجودة عىل البحر؟ -

9 BM2
- هل الجميع يسألك؟

- ملاذا الصور باألسود واألبيض؟

- هل هذا رجل وتلك إمرأة؟101

114

- ملاذا ليست واضحة؟

- هل هذه حرشة (حيوان..)؟

- هل هذه بغابة؟

- ال أحب هذه الصورة، هل يجدها

 - اآلخرون غريبة؟

12 F1
- ال أحـــب هـــذه الصـــورة! ملـــاذا هاتـــان - 

االمرأتـــان حزينتـــان؟

12 M1 هل هذا تنويم مغناطييس؟ -

12 BG1ملاذا  ليست ملّونة الصورة؟ -

13 B1ملاذا الجميع حزينون؟ -

13 G1ليست الصورة واضحة! ميكنك مساعديت؟ -

13 MF3

- ملاذا يبيك؟

- ملاذا قتلها؟

- ملاذا هي ممددة هكذا وكأنها مقتولة؟

142
- هل سيقتل نفسه؟ 

- هل هذا انتحار؟

152
- هل سيقتل أحداً؟ 

- ملاذا جميع الصور باألبيض واالسود؟
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األسئلة األكرث طرحاًعدد األسئلةرقم الصورة

164

- ماذا سأخرب؟

- هل ميكنك مساعديت؟

- ما هذا؟ (ضحك)

- ملاذا الصورة كلها بيضاء؟

- هذه الصورة غريبة. هل أنا فقط أجدها غريبة؟

17 GF1هل توجد شمس كهذه يف الصورة؟ -

17 BM1جميع الصور مصممة بشكل واحد، ملاذا؟ -

18 GF3

- هل مات هذا الشخص؟

- ماذا يحدث يف الصورة؟ 

- هل أرسد القصة التي أريد؟

18 BM2
- هل هذا الشخص يغرق؟

- ملاذا هو حزين جداً؟ 

193

ـــت  ـــداً ! ليس ـــة ج ـــورة غريب ـــذا؟ ص ـــا ه - م

ـــة؟ ـــورة واضح - الص

- هل هذا بيت؟

- ملا الصورة بهذا الشكل؟

- كيف ميكنني من رسد قصة من هذه الصورة؟

- هل ميكنك مساعديت؟

201
- يف الليل، ولكن ماذا يفعل هذا الرجل هنا؟

- هل هذه الصورة من فيلم أمرييك؟

2 - سلّم تقييم القلق عند املراهقني والراشدين ”لهاملتون“

الكمـــي  للتقييـــم  أداة  النفـــيس،  العـــامل  هاميلتـــون“،  ”ماكـــس  قـــدم   ،1959 سنـــة 

للقلـــق العصـــايب الـــذي اتخذ إســـم : ســـلّم تقييـــم القلـــق عنـــد املراهقني والراشـــدين 

 . النفـــيس  الطـــب  اســـتعامال يف  األكـــرث  القيـــاس  أدوات  أحـــد  ”هاميلتـــون“  وأصبـــح 
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وضع هذا الســلم للمرىض العصابيني.  

يشــمل هــذا الســلم أربعــة عــرش ســؤاال وميثــل كل ســؤال مجموعــة متكاملــة مــن الظواهــر التــي 

تشــمل كامــل قطاعــات القلــق مــن نفســية وجســدية وعضالتيــة، كذلــك اإلضطرابــات الذهنيــة 

ــي،  ــزاج القلق ــايل : 1 امل ــىل الشــكل الت ــئلة ع ــايب. وتنقســم األس ــزاج اإلكتئ ــوم وامل ــالالت الن واخت

ــر  ــايب، 7= ظواه ــزاج اإلكتئ ــة، 6= امل ــف الذهني ــاوف، 4= األرق، 5= الوظائ 2= التشــنج، 3= املخ

ــة  ــة ووعائي ــر قلبي ــية، 9= ظواه ــة وحس ــدية عام ــر جس ــة، 8= ظواه ــة وعضالتي ــدية عام جس

(رشايينيــة)، 10= ظواهــر تنفســية، 11= ظواهــر باملعــدة واألمعــاء، 12= ظواهــر منســلية وبوليــة، 

13= ظواهــر بالجهــاز العصبــي الــالإرادي، 14= الســلوك العــام أثنــاء حصــة التحــاور. (مجموعــة 

الظواهــر يف الصفحــة التاليــة).

يُطْلـَـُب مــن الفاحــص أن يقيّــم حســب تجربتــه، حــدة القلــق (داخــل الســلِّم) التــي تناســب حالــة 

مريضــه مــن منظــوره. فالتحــاور حــر عمومــا. لكــن قامئــة األســئلة تشــكل دليــالً مفيــداً ومذكــرة 

لتدويــن كل العالمــات الهامــة بنــوع مــن الدقــة.

ويُقيّــم هــذا اإلختبــار حســب خمــس درجــات مــن الخطــورة مــن انعــدام وجــود القلــق إىل حــدة 

ــق النفــيس وعــدد آخــر  ــة القل القصــوى. يجمــع أعــداد األســئلة مــن الحصــول عــىل عــدد أجوب

لظواهــر القلــق الجســدي وعــدد شــامل لــكل حالــة القلــق.

فالعــدد اإلجــاميل يــرتاوح بــني صفــر (0) وســتني (60) وهنــاك عــدد يخــص القلــق النفــيس (أســئلة 

مــن 1 اىل 6)، وعــدد مييــز القلــق الجســدي (أســئلة مــن 7 إىل 13). ويعتــرب الباحثــون عــادة، أن 

ــة  العــدد املؤهــل للمريــض حتــى يســاهم يف إجــراء تجربــة دوائيــة (أي حامــل درجــة قلــق دال

احصائيــا) ال يقــل عــن 20.

ــادات  ــري اإلســتعامل يف العي ــق كث ــون للقل ــإن ســلّم هاميلت ــد هــذا الســلّم ، ف أمــا بالنســبة لفوائ

دليــل  مــن  عنــرصاً  يشــكل  أنــه  كــام  أســايس.  العلميــة،  األبحــاث  وإعتــامده يف  النفســية 

التشــخيص للقلــق وهــو أداة ترصــد تطــّورات حالــة املريــض بدقــة وحساســية. وأهميتــه 
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ــاالت  ــني بح ــرىض املصاب ــدى امل ــدي»  ل ــق الجس ــات «القل ــىل عالم ــاً ع ــز أيض ــه يرك ــن، بأن تكم

ــق. القل

مجموعة الظواهر املتعلقة بالقلق حسب سلم تقييم القلق لهاميلتون. 

1-  أعراض القلق : حرية - انتظار األسوأ - تهيّؤات للخوف مستقبال - تشنجية انفعالية . 

أعــــراض التوتــــر: شــعور بالتشــنج. تعــب - اســتحالة االرتخــاء - مفاعــالت فزعيــة - ســهولة   -2

ــد. ــكان واح ــاء يف م ــتحالة البق ــاف -  اس ــكاء - ارتج الب

أعــــراض املخــــاوف : مــن الظــالم - مــن األشــخاص الجــدد - مــن اإلهــامل- مــن عزلــة - مــن   -3

ــات ــن الجامع ــرور- م ــة امل ــن حرك ــة - م الحيوانات الضخم

4-    أعــــراض األرق:  صعوبــة النــوم - نــوم منقطــع - نــوم غــري مريــح مــع شــعور بالتعــب عنــد 

النهــوض منــه - أحــالم مزعجــة - كوابيــس ذعــر ليــيل.    

الوظائـف الذهنيـة (اإلدراكيـة) : صعوبات يف الرتكيز يف الذاكرة.   -5

ــودة -  ــليته املعه ــائل تس ــذ بوس ــا - ال يلت ــات أو انعدامه ــص اإلهتامم ــي: تقل ــزاج اكتئابـ مـ  -6

اكتئــاب - أرق الفجــر - تقلبــات املــزاج أثنــاء اليــوم. 

ظواهـــر جسديـــة عامـــة (عضالتيـــة): آالم وشــعور بالتعــب - تيبــس عضــاليت - انتفاضــات   -7

بالعضــالت - نفضــات رمعيــة - رصيــف األســنان - صــوت متذبــذب.

ظواهـــر جسديـــة عامـــة (حسيـــة) : - طنــني باألذنــني - ضبابيــة البــرص  - موجــات حــرارة أو   -8

ــز   ــعور بالوخ ــف ش ــعور بالضع ــرودة ش ــات ب موج

ــة تــرسع النبضــات - خفقــان آالم  ــة): انقباضــات خارجي ــة (رشايينيـ ــة وعائيـ ــر قلبيـ ظواهـ  -9

بالصــدر - دقــات بالرشايــني شــعور بالغشــية (باإلغــامء) 
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ظواهـــر تنفسيـــة: شــعور بالثقــل عــىل الصــدر أو شــعور باملحــارصة أو بالتضيــق واملضايقــة -   -10

شــعور باإلختنــاق - اختــالل التنفــس - زفرات.   

11-  ظواهـــر باملعـــدة واألمعـــاء : صعوبــات يف اإلبتــالع – غــازاتـ  صعوبــات يف الهضــم : آالم قبل 

أو بعــد األكل شــعور باإلحــرتاق أو باإلنتفــاخ أو بحرقــة غثيــان - تقيــؤ - شــعور بفــراغ باملعــدة 

- آالم بالبطــن - قرقــرة األمعــاء - ســيالن - تقلــص الــوزن - إمســاك (قبض)  

12- ظواهـــر منسليـــة وبوليـــة : إنقطــاع الطمــث- فــرط الطمــث- بــرودة جنســية- كــرثة التبــول- 

التبــول الطــارىء- قــذف مبكــر قبــل أوانــه- عــدم اإلنتصــاب- عجــز جنــيس.                          

13-  ظواهـــر بالجهـــاز العصبـــي الــالإرادي: جفــاف بالفــم - عــوارض احمــرار - عــوارض شــحوب - 

عرقية - دوران - صداع توتري- قشعريرة       

14-  سلوكيـات أثنـاء الحـوار:                           

ــط  ــا. يرب ــا دوم ــع يحركه ــن : باألصاب ــي : باليدي ــاج عصب ــط - هي ــري منبس ــر - غ ــا : متوت عموم

ــه. منديل

المســتقر : يتنقــل دومــا - ارتجــاف اليديــن تجعــد الجبهــة - انكــامش الوجــه ارتفــاع توتــر العضالت 

- تنفــس - شــحوب الوجه.

فزلجــي : يبتلــع ريقــه - تــرسع النبضــات يف حالــة راحــة - نســق تنفــيس يفــوق 20 دورة بالدقيقــة 

الواحــدة - املنعكســات رسيعــة - ارتجــاف - ارتعــاش - متطــط الحدقتــني - جحــوظ العينــني - عــرق 

ــاف الجفنني - ارتج

ــض  ــجيل بع ــي تس ــة ه ــة الورق ــّالك (2002). أهمي ــط – بي ــة التنقي ــتعامل ورق ــّم اس ــاً ت وطبع

ــص  ــوى القص ــل محت ــوص وتحلي ــية-اإلجتامعية) للمفح ــية والنفس ــية (النفس ــات األساس املعلوم

التــي رسدهــا املفحــوص وتســجيل جميــع األســئلة التــي طرحهــا هــذا األخــري خــالل رسد القصــص. 
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كــام تــّم صياغــة جــدول فيــه األســئلة األكــرث طرحــاً خــالل متريــر إختبــار تفهــم املضــوع. هــذه 

ــايل:  ــّم جمعهــا ووضعهــا يف الجــدول الت االســئلة ت

إجراءات التطبيق.

قامــت الدراســة بتطبيــق اإلختباريــن (إختبــار تفهــم املوضــوع – ســلّم القلــق «هاميلتــون») وفقــاً 

للظــروف التاليــة:

قام التطبيق داخل عيادات نفسية، تحت إرشاف األخصايئ النفيس.   -

رشح األخصــايئ النفــيس الهــدف األســايس مــن تطبيــق هذيــن اإلختباريــن وتأكــد عــىل الفهــم   -

ــا.  ــة عنه ــة اإلجاب ــن وكيفي ــامت اإلختباري ــح لتعلي الصحي

تدوين جميع املعلومات ضمن امللف النفيس للمفحوص.  -

إعطاء الحرية املطلقة للمفحوصني باملشاركة  يف الدراسة أو ال.   -

طُبق اإلختباران بطريقة ”فردية“ خالل املتابعة النفسية أو اإلرشاد النفيس للمفحوص.   -

األساليب اإلحصائية. 

 (Statistical Package for the Social Sciences) SPSS إســتخدم يف هــذا البحــث برنامــج

ــة: ــة التالي ــاليب اإلحصائي واألس

النسب املئوية لوصف العينة.  -

الداللة اإلحصائية.  -

اإلنحراف املعياري.   -

املتوسطات واإلنحرافات.  -

النتائج.

إلســـتخراج نتائـــج قصـــص الخمســـني مفحوصـــاً، تـــّم متريـــر اختباريـــن وهـــام: ســـلّم تقديـــر 

القلـــق لهاميلتـــون، واختبـــار تفهـــم املوضـــوع، التـــات. كـــام اســـتخدم يف هـــذا البحـــث 
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برنامج SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) واألساليب اإلحصائية التالية:

 الفئة املئوية.

- املتوسطات.

- االنحرافات املعيارية.

- اختبار لتحديد داللة الفروق بني املتوسطات. 

- تحليل التباين البسيط.

- اختبار ال"ف"  ملقارنة متوسطات املجموعات. 

جــدول رقــم (5): الذكــور واإلنــاث املشــاركون يف البحــث؛ العمــر ونــوع القلــق مــن خــالل ســلّم 

تقديــر القلــق ”لهاميلتــون“ الفئــة املئويــة. 

(ن=50)

درجات القلق 

املجموع
العمر

ال 

قلق
%

قلق 

طفيف
%

قلق 

نفيس
%

ذكور
[30-20] 28.3314.1628.335
[31-40] 312.5312.514.167
[41-50] 28.33312.5729.1612

729.16729.161041.6624املجموع

اإلناث
[30-20] 27.69415.38311.539
[31-40] 934.6127.6913.8412
[41-50] 13.8400415.385

1246.15623.07830.7626املجموع

ــاً) وعمرهــم منقســم إىل  ــوراً وإناث ــة للمشــاركني (ذك ــات املئوي ــم (5) إىل الفئ يشــري الجــدول رق

ــات وهــي:  ثــالث فئ

- 20 – 30 سنة
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- 31 – 40 سنة

- 41 – 50 سنة

كــام يشــري هــذا الجــدول إىل درجــات القلــق (نــوع القلــق) الــذي يعــاين منــه املفحوصــون. فأتــت 

النتائــج عــىل الشــكل التــايل:

املشــاركون الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 20 – 30 ســنة: %8.33 مــن الذكــور و%7.69 مــن   -

اإلنــاث ال يعانــون مــن القلــق.  4.16 % مــن الذكــور ظهــر لديهــم قلــق طفيــف بينــام كانــت 

النتيجــة عاليــة عنــد اإلنــاث: 15.38% . 

بالنســبة للقلــق النفــيس، %8.33 مــن الذكــور (20 – 30 ســنة) يعانــون مــن هــذا النــوع مــن   -

ــاث.  ــد اإلن ــام %11.53 عن ــق بين القل

ــج عــىل الشــكل  ــني 31 – 40 ســنة، أتــت النتائ ــرتاوح أعامرهــم مــا ب ــن ت املفحوصــون الذي  -

التــايل: %12.5 مــن الذكــور مــن هــذه الفئــة العمريــة ال يعانــون مــن القلــق أمــا بالنســبة 

ــت 34.6%.  ــاث فأت لإلن

بالنســبة للقلــق الطفيــف: أيضــاً %12.5 مــن املشــاركني الذكــور يعانــون مــن القلــق الخفيــف   -

ــيس،  ــق النف ــبة للقل ــا بالنس ــة إىل %7.69.  أم ــة املئوي ــت الفئ ــاث، إنخفض ــد اإلن ــام عن بين

فأتــت %4.16 مــن الذكــور و%3.74 مــن اإلنــاث (31 – 40 ســنة) يعانــون مــن هــذا النــوع 

مــن القلــق. 

ــار  ــن آث ــون م ــني ال يعان ــن املفحوص ــنة)، 8.33 % م ــرية (41 – 50 س ــة األخ ــة العمري للفئ  -

القلــق بينــام 3.74 % ال يعانــون أبــداً مــن القلــق. 

12.5 % مــن الذكــور املفحوصــني يعانــون مــن قلــق ضعيــف أمــا بالنســبة لإلنــاث فــال يوجــد أي 

أثــر للقلــق الخفيــف يف هــذه الفئــة.

ترتفــع النســبة املئويــة عنــد الذكــور واإلنــاث بالنســبة للقلــق النفــيس وتــأيت النتائــج عــىل الشــكل 

لتايل: ا

عند الذكور، 29.16 % يعانون من القلق النفيس.
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عند اإلناث، 15.38 % من الفئة نفسها.

كملخــص، املفحوصــون الذكــور الذيــن ال يعانــون مــن القلــق يشــكلون %29.16 مــن العينــة بينــام 

اإلنــاث 46.15 %.

أمــا الذكــور الذيــن يعانــون مــن القلــق الخفيــف فيشــكلون %29.16 مــن العينــة  واالنــاث 23.07 

% مــن املفحوصــني.

وأخــرياً، بالنســبة ملجمــوع القلــق النفــيس، %41.66 مــن الذكــور بينــام %30.76 مــن االنــاث هــن 

مــن هــذه الفئــة.

ــدد  ــاً لع ــادي تبع ــن األح ــل التباي ــة – تحلي ــات املعياري ــطات واإلنحراف ــم (6). املتوس ــدول رق ج

األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون وتبعــاً ملتغــريات العمــر، خــالل متريــر اختبــار تفهــم املوضــوع. 

(ن=50)

العددالعمر

متوسطات عدد األسئلة التي 

طرحها املفحوصون خالل مترير 

اختبار تفهم املوضوع

االنحراف 

املعياري

املفحوصون (ذكور)

[30-20] 54.335.163

[31-40] 76.145.01

[41-50] 128.585.93

املفحوصون (إناث)
[30-20] 975.29
[31-40] 1263.83
[41-50] 5122.54

يشــري الجــدول (رقــم 6 ) إىل متوســطات عــدد االســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون  ذكــوراً وإناثــاً 

ــكل  ــىل الش ــج ع ــت النتائ ــني فأت ــؤالء املفحوص ــر ه ــوع وعم ــم املوض ــار تفه ــن اختب ــالل متري خ

التــايل:

الذكـــور  املفحوصـــون  ســـألها  التـــي  األســـئلة  متوســـط  هـــو  أســـئلة   4.33  -
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وعمرهــم يــرتاوح مــا بــني 20 و 30 ســنة. بينــام عنــد اإلنــاث فمتوســط األســئلة لهــذه الفئــة   

ــئلة. ــو 7 اس ــة ه العمري

ــور هــو 6.44 أســئلة  ــد الذك ــني 40-31 ســنة، متوســط عــدد االســئلة عن ــا ب ــة م ــة العمري - للفئ

ــة نفســها هــو 6 أســئلة. ــاث للفئ ــد اإلن بينــام عن

ــور 8.58 أســئلة  ــد املفحوصــني الذك ــة (50-41 ســنة) فنجــد عن ــة عمري ــا بالنســبة آلخــر فئ - ام

بينــام عنــد اإلنــاث فهــو 12 ســؤاالً. مــن الواضــح بــأن اإلنــاث يســألن أســئلة أكــرث مــن الذكــور 

عنــد جميــع الفئــات العمريــة. 

- ونتيجة أخرى: كلام يتقدم املفحوصون بالعمر، تزداد عندهم عدد األسئلة. 

ــاً وذكــوراً)،  ــة متوســطات عــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون (إناث جــدول رقــم (7). مقارن

ــار تفهــم املوضــوع ومتغــري الجنــس. (ن=50) ــر صــور إختب خــالل متري

العمر

الفروق بني متوسطات عدد األسئلة التي 

طرحها املفحوصون خالل مترير اختبار 

تفهم املوضوع

االنحراف 

املعياري

الداللة 

اإلحصائية

املفحوصون (ذكوراً 

وإناثاً)

[30-20]2.670.127
0.000

دالة

[31-40]|0.14||1.18|
0.89

غري دالة

[41-50]3.42|3.39|
0.000

دالة

ــئلَْت  ــاً) ومتوســط األســئلة التــي ُس ويشــري الجــدول رقــم (7) إىل عمــر املفحوصــني (ذكــوراً وإناث

ــار. وميكــن أن نشــري إىل املالحظــات التاليــة: ــر اإلختب خــالل متري

30 ســـنة   – 20 العمريـــة:  للفئـــة  الذكـــور واإلنـــاث  بـــني  دالـــة  فـــروق  هنـــاك   -

بـــني  فـــرق   (0.000) اإلحصائيـــة  الداللـــة  أظهـــرت  حيـــث  ســـنة.   50  – و41 
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متوسطات متغرّي الجنس وعدد األسئلة التي طرحها املفحوصون.   

كــام أتــت الفــروق 2.67 للمفحوصــني (ذكــوراً وإناثــاً) عمرهــم يــرتاوح بــني 20 – 30 ســنة،   -

ــا بالنســبة  ــني 41 – 50 ســنة. أم ــا ب ــرتاوح م ــاً) عمرهــم ي ــوراً وإناث و3.42 للمفحوصــني (ذك

ــدد  ــطات ع ــني متوس ــروق ب ــنة فالف ــني 31 – 40 س ــا ب ــاث) م ــور واإلن ــني (الذك للمفحوص

ــني.  ــة (0.89) للمفحوص ــري دال ــت غ ــئلة فأت األس

جــدول رقــم (8): الذكــور واإلنــاث املشــاركون يف البحــث وعــدد األســئلة ونــوع القلــق مــن خــالل 

ســلّم تقديــر القلــق ”لهاميلتــون“ الفئــة املئويــة. 

(ن=50)

درجات القلق 

املجموع
%قلق مريض%قلق خفيف%ال قلقعدد األسئلة

ذكور

729.16312.50010أقل من 3 أسئلة

00312.5003بني 4 و10 أسئلة

0014.161041.6611أكرث من 11 سؤاالً

729.16729.161041.6624املجموع

اإلناث

623.0713.84007أقل من 3 أسئلة

623.07415.380010بني 4 و10 أسئلة

0013.84830.779أكرث من 11 سؤاالً

1246.15623.07830.7726املجموع

ــي  ــئلة الت ــدد األس ــاث وع ــور واإلن ــني الذك ــن املفحوص ــو ع ــم (8)، فه ــدول رق ــبة للج ــا بالنس أم

ــايل: ــىل الشــكل الت ــج ع ــت النتائ ــه. وأت ــون من ــذي يعان ــق ال ــوع القل ــا ون طرحوه

عنــد الذكــور، 1.92% الذيــن يعانــون مــن القلــق ســألوا أقل من ثالثة أســئلة. ونجــد عند الفئة   -

نفســها، ولكن الذين يعانون من القلق النفيس، 66.14% منهم ســألوا أكرث من 11 ســؤاالً خالل 

التمريــر. وهــذه داللــة بــأن املفحوصــني الذكــور كلــام ازداد عندهــم القلــق كلام ســألوا أســئلة 
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خالل اإلختبار.   

ــة  ــق ، 60.32% هــّن ســألن أقــل مــن ثالث ــني مــن أي قل ــوايت ال يعان ــاث، فالل ــد اإلن ــا عن أم  -

ــؤاالً.  ــن 11 س ــرث م ــن أك ــّن طرح ــيس، 77.03% فه ــق النف ــن القل ــني م ــوايت يعان ــا الل ــئلة أم أس

فالنتيجــة واحــدة، عنــد الذكــور واإلنــاث وهــي: كلــام ازداد القلــق، كلــام طــرح املفحــوص (ذكــراً 

أو أنثــى) أســئلة أكــرث خــالل اإلختبــار. 

جــدول رقــم (9). متوســط عــدد األســئلة التــي تطرحهــا املفحوصــون الذيــن يعانــون مــن قلــق 

ــار تفهــم املوضــوع.  ــر إختب ــق، خــالل متري ــة مــن القل ــون البت مــريض أو قلــق خفيــف أو ال يعان

(ن=50)

الداللة اإلحصائيةاإلنحراف املعياريمتوسط األسئلةعدد املفحوصني

ذكور

71.140.370.0001ال قلق

دالة
75.283.4قلق خفيف

1012.92.08قلق مريض

إناث

124.333.0250.000ال قلق

دالة
66.53.61قلق خفيف

8131.07قلق مريض

ويدرس الجدول (9) متوسط عدد األسئلة بني الذكور واإلناث: 

ــن  ــام الذي ــئلة هــي 1.14 ســؤال بين ــق، متوســط  األس ــن القل ــون م ــن ال يعان ــور الذي ــد الذك عن

ــؤاالً.  ــو 12.9 س ــئلة ه ــط األس ــريض فمتوس ــق امل ــن القل ــون م يعان

بينــام عنــد اإلنــاث اللــوايت ال يعانــني مــن أي عــارض مــن القلــق، فــكان متوســط األســئلة هــو 4.33 

أســئلة أمــا عنــد اللــوايت يعانــني مــن القلــق النفــيس فمتوســط عــدد األســئلة هــو 13 ســؤاالً. 

ويجــب ذكــر بــأن ال داللــة إحصائيــة مــا بــني مختلــف فئــات القلــق (ال قلــق – قلــق خفيــف – 

قلــق نفــيس) بــني الذكــور كــام عنــد اإلنــاث. 

وخالصة دراسة هذا الجدول هو التايل:
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اإلناث يسألن أسئلة أكرث من الذكور.  -

عدد األسئلة يتصاعد مع تصاعد القلق عند اإلناث والذكور.  -

يختلف عدد األسئلة بني الذكور واإلناث.   -

ــة، مــا يشــري إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني مجموعــة  أن قيمــة (ت) دال  -

ــق.  ــن القل ــون م ــون أو ال يعان ــن يعان ــاث الذي ــة اإلن ــور ومجموع الذك

ــاً لعــدد  ــن األحــادي تبع ــل التباي ــة – تحلي ــات املعياري ــم (10). املتوســطات واإلنحراف جــدول رق

األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون (الذكــور واإلنــاث) الذيــن يعانــون مــن قلــق نفــيس أو قلــق 

ــار تفهــم املوضــوع. (ن=50) ــر إختب ــق، خــالل متري ــة مــن القل ــون البت خفيــف أو ال يعان

الفروق بني متوسطات عدد 

األسئلة التي طرحها املفحوصون 

خالل مترير إختبار تفهم املوضوع

اإلنحراف 

املعياري

الداللة 

اإلحصائية

الذكور الذين يعانون من قلق نفيس/ 

الذكور الذين ال يعانون من القلق
11.761.71

0.0001

دالة

الذكور الذين يعانون من قلق نفيس/ 

الذكور الذين يعانون من القلق 

خفيف

7.62|-1.32|
0.0001

دالة

الذكور الذين يعانون من قلق 

خفيف/ الذكور الذين ال يعانون من 

القلق

4.143.03
0.0001

دالة

اإلناث اللوايت يعانني من قلق نفيس/ 

اإلناث اللوايت ال يعانني من القلق
8.67|-1.955|

0.0000

دالة
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اإلناث اللوايت يعانني من قلق نفيس/ 

اإلناث اللوايت يعانني من القلق 

الخفيف

6.5|- 2.54|
0.0000

دالة

اإلناث اللوايت يعانني من القلق 

الخفيف/ اإلناث اللوايت ال يعانني من 

القلق

2.170.585
0.0001

دالة

يكشــف الجــدول رقــم (10) الفــروق بــني متوســطات عــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحــوص (ذكوراً 

ــتويات: ال  ــة مس ــم إىل ثالث ــق (املقس ــوع القل ــوع ون ــم املوض ــار تفه ــر إختب ــالل متري ــاً) خ وإناث

قلــق – قلــق خفيــف – قلــق نفــيس) الــذي يعــاين منــه هــؤالء املفحوصــون. وأتــت النتائــج عــىل 

الشــكل التــايل:

ــون  ــن ال يعان ــق والذي ــن القل ــون م ــن يعان ــور الذي ــني الذك ــة (0.0001) ب ــة إحصائي ال دالل  -

منــه بالرغــم مــن أن الفــروق بــني متوســطات عــدد األســئلة بــني هاتــني الفئتــني هــي 11.76 

ســؤاالً. 

بالنســبة للذكــور الذيــن يعانــون مــن القلــق النفــيس والذيــن يعانــون مــن القلــق الخفيــف،   -

أىت اإلنحــراف املعيــاري (1.32) وهنــاك داللــة إحصائيــة بــني الفريقــني بالرغــم مــن أن فــروق 

متوســط عــدد األســئلة هــو 7.62 أســئلة. 

أمــا بالنســبة للذكــور الذيــن يعانــون مــن قلــق خفيــف والذيــن ال يعانــون مــن القلــق، فأيضــاً   -

هنــاك داللــة إحصائيــة بينهــام وفــروق متوســط عــدد االســئلة هــو 4.14 أســئلة. 

ــج  ــذه النتائ ــص ه ــن تخلي ــور وميك ــج الذك ــابهة لنتائ ــج متش ــت النتائ ــاث، فأت ــبة لإلن ــا بالنس أم

ــة:  ــاط التالي بالنق

القلـــق  مـــن  يعانـــني  اللـــوايت  اإلنـــاث  بـــني   (0.0000) إحصائيـــة  داللـــة  ال   -

عـــدد  متوســـطات  بـــني  الفـــروق  ان  مـــن  بالرغـــم  منـــه  يعانـــني  ال  واللـــوايت 
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األسئلة بني هاتني الفئتني هي 8.67 أسئلة.   

بالنســبة لإلنــاث اللــوايت يعانــني مــن القلــق النفــيس واللــوايت يعانــني مــن القلــق الخفيــف،   -

أىت اإلنحــراف املعيــاري (2.54) وهنــاك داللــة إحصائيــة بــني الفريقــني بالرغــم مــن أن فــروق 

متوســط عــدد األســئلة هــو 6.5 أســئلة. 

أمــا بالنســبة لإلنــاث اللــوايت يعانــني مــن قلــق خفيــف واللــوايت ال يعانــني مــن القلــق، فأيضــاً   -

ــروق متوســط عــدد األســئلة هــو 2.17 ســؤالن.  ــة بينهــام وف ــة إحصائي ــاك دالل هن

ــر  ــي طرحوهــا خــالل متري ــور املشــاركون يف البحــث وعــدد األســئلة الت ــم (11): الذك جــدول رق

ــة.  ــة املئوي ــق النفــيس والفئ ــار تفهــم املوضــوع مــع القل إختب

(ن=93 سؤال)

عدد األسئلة التي طرحها الذكور خالل مترير اإلختبار

املجموع أقل من 3 

%اسئلة

بني 4 و10 

%أسئلة

أكرث من 11 

%سؤال

مزاج قلق / ضغط/ 

أرق
77.52%1111.82%2223.65%40

بكاء /مزاج إكتئايب/ 

سلوكيات
44.29%1415.04%2021.49%38

15%88.6%77.52%00الوظائف املعرفية

93%5053.74%3234.38%1111.81املجموع

ــا املفحوصــون  ــني متوســطات عــدد األســئلة التــي طرحه يكشــف الجــدول رقــم (11) الفــروق ب

(ذكــور) خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع ونــوع القلــق. وأتــت النتائــج عــىل الشــكل التــايل:
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ــون مــن  ــة أســئلة، %7.52  مــن املفحوصــني يعان ــل مــن ثالث ــن ســألوا أق املفحوصــون الذي  -

املــزاج القلــق والشــعور بالضغــط ويعانــون مــن األرق.  و%4.29 منهــم يعانــون مــن البــكاء 

ــار.  ــر اإلختب ــة خــالل متري ــايب وســلوكيات غــري متزن ــزاج اإلكتئ وامل

هــذه املعــادالت ترتفــع قليــالً، عنــد املفحوصــني الذيــن طرحــوا مــا بــني األربعــة والعــرشة   -

أســئلة. %11.82 مــن املفحوصــني يعانــون مــن املــزاج القلــق والشــعور بالضغــط ويعانــون 

ــايب  ــزاج اإلكتئ ــكاء وامل ــن الب ــون م ــم يعان ــت %7.52.  و%15.04 منه ــا كان مــن األرق بعدم

ــار.  ــر اإلختب ــة خــالل متري وســلوكيات غــري متزن

بينــام عنــد املفحوصــني الذيــن طرحــوا أكــرث مــن 11 ســؤاالً، اختلفــت األرقــام، وأظهــرت بــأن   -

ــن  ــون م ــط ويعان ــعور بالضغ ــق والش ــزاج القل ــن امل ــون م ــني يعان ــن املفحوص %23.65  م

األرق.  و%21.49 منهــم يعانــون مــن البــكاء واملــزاج اإلكتئــايب وســلوكيات غــري متزنــة خــالل 

متريــر اإلختبــار.

وميكــن اإلســنتاج مــن هــذا الجــدول، عندمــا يعــاين املفحــوص مــن القلــق، يســأل أســئلة أكــرث. كلام 

يعــاين مــن املــزاج اإلكتئــايب، كلــام يطــرح أســئلة أكــرث خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع. 

ــذي يعــاين مــن قصــور يف  ــأن اإلنســان ال ــة، فأظهــرت الدراســة ب ــف املعرفي ــا بالنســبة للوظائ أم

ــوع  ــم املوض ــار تفه ــر إختب ــالل متري ــرث خ ــئلة أك ــأل أس ــتت... سيس ــن التش ــاين م ــاه أو يع اإلنتب

ف%8.6 مــن املفحوصــني الذيــن طرحــوا أكــرث مــن 11 ســؤاالً، يعانــون مــن الوظائــف املعرفيــة. 

ــة أســئلة.  ــن ثالث ــل م ــن طرحــوا أق وهــذه النســبة تنخفــض إىل %0 للمفحوصــني الذي
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ــر  ــي طرحوهــا خــالل متري ــدد األســئلة الت ــاث املشــاركات يف البحــث وع ــم (12): اإلن جــدول رق

ــة.  ــة املئوي ــق النفــيس والفئ ــار تفهــم املوضــوع مــع القل إختب

(ن=87 سؤاالً)

عدد األسئلة التي طرحها الذكور خالل مترير اإلختبار

مجموع

التظاهرات

أقل 

من 3 

اسئلة

%

بني 4 

و10 

أسئلة

%
أكرث من 

11 سؤال
%

مزاج قلق/

ضغط/ أرق
1213.77%55.73%2629.87%43

بكاء/ مزاج 

إكتئايب/ 

سلوكيات

55.73%55.74%2225.27%32

الوظائف 

املعرفية
00%44.59%89.19%12

87%5664.36%1416.09%1719.54املجموع

يكشــف الجــدول األخــري رقــم (12) الفــروق بني متوســطات عــدد األســئلة التي طرحهــا املفحوصون  

خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع ونــوع القلــق. وأتــت النتائج عــىل الشــكل التايل:

ــزاج  ــن امل ــون م ــم يعان ــئلة، %13.77  منه ــة أس ــن ثالث ــل م ــألوا أق ــن س ــون الذي املفحوص  -

القلــق والشــعور بالضغــط ويعانــني مــن األرق.  و%5.73 ومنهــم يعانــون مــن البــكاء واملــزاج 

ــار.  ــر اإلختب ــالل متري ــلوكيات خ ــايب وس اإلكتئ

هــذه املعــادالت تنخفــض قليــالً، عنــد املفحوصــني اللذيــن طرحــوا مــا بــني األربعــة والعــرشة   -

ــني  ــق والشــعور بالضغــط ويعان ــزاج القل ــن امل ــون م ــن املفحوصــني يعان أســئلة. 5.73 % م

مــن األرق بعدمــا كانــت 13.77 %.  و5.74 % منهــن يعانــني مــن البــكاء واملــزاج اإلكتئــايب 

ــار.  ــر اإلختب ــة خــالل متري وســلوكيات غــري متزن



297

بينــام عنــد املفحوصــني اللذيــن طرحــوا أكــرث مــن 11 ســؤاالً، إختلفــت األرقــام، وأظهــرت بــأن   -

%29.87  مــن املفحوصــني يعانــون مــن املــزاج القلــق والشــعور بالضغــط ويعانــني مــن األرق.  

و%25.27 منهــم يعانــون مــن البــكاء واملــزاج اإلكتئــايب وســلوكيات غــري متزنــة خــالل متريــر 

اإلختبــار.

وميكــن اإلســتنتاج مــن هــذا الجــدول، عندمــا يعــاين الشــخص مــن القلــق، يســأل أســئلة أكــرث. كلــام 

يعــاين مــن املــزاج اإلكتئــايب، كلــام يطــرح أســئلة أكــرث خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع. وأتــت 

النتيجــة نفســها عنــد الذكــور

ــن قصــور يف  ــان م ــذي تع ــأن املفحــوص ال ــر الدراســة ب ــة، فأظه ــف املعرفي ــا بالنســبة للوظائ أم

ــوع  ــم املوض ــار تفه ــر إختب ــالل متري ــرث خ ــئلة أك ــأل أس ــتت... سيس ــن التش ــاين م ــاه أو تع اإلنتب

ف9.19 % مــن املفحوصــني  اللذيــن طرحــوا أكــرث مــن 11 ســؤاالً، يعانــون مــن الوظائــف املعرفيــة 

ــة  املفحوصــني اللذيــن طرحــوا أقــل مــن 3 أســئلة.  وهــذه النســبة تنخفــض إىل 0 % لفئ

مناقشة النتائج.

ــاً نفســياً  ــاً أو قلق ــاً خفيف ــق أكان قلق ــن القل ــون م ــن يعان ــأن األشــخاص الذي ــج ب ــرت النتائ أظه

ــري مــن  ــار تفهــم املوضــوع هــو أعــىل بكث ــاً)، عــدد أســئلتهم التــي طرحوهــا خــالل إختب (مرضي

ــق.  ــن أي قل ــون م ــن ال يعان األشــخاص الذي

كانــت األســئلة التــي طرحهــا هــؤالء املفحوصــون، تــرتدد خــالل متريــر اإلختبــار ويف أغلبيــة الصــور 

عندمــا يقدمهــا الفاحــص. ومــن خــالل ســلّم تقديــر القلــق ”لهميلتــون“، ظهــرت الفــروق مــا بــني 

االشــخاص الذيــن يعانــون مــن القلــق (قلــق خفيــف أو قلــق نفــيس) مــع األشــخاص الذيــن ليــس 

ــا املفحوصــون خــالل  ــي طرحه ــف أيضــاً عــدد األســئلة الت ــق. كــام إختل ــم أي شــعور بالقل لديه

إختبــار تفهــم املوضــوع. 

لـــذا نـــوع القلـــق يؤثـــر بطريقـــة مبـــارشة عـــىل املفحوصـــني كـــام هنـــاك إختـــالف 

بـــني املفحوصـــني الذكـــور واإلنـــاث والداللـــة اإلحصائيـــة أكـــدت النتيجـــة. فرمبـــا األدوار 

اإلجتامعيـــة املتعلقـــة بالذكـــر واألنثـــى وطبعـــاً الرتبيـــة يف البيـــت واملســـؤولية واملســـتوى 
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اإلجتامعــي واملســتوى املعيــيش وغريهــا مــن املتغــريات اإلجتامعيــة والنفســية لهــا دور بــارز يف نتائج 

عــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــني والقلــق الــذي يشــعرون به. 

أمــا بالنســبة لعــدد األســئلة عــن املفحوصــني الذكــور واإلنــاث، فأتــت النتائــج بــأن اإلنــاث يســألن 

أســئلة أكــرث بكثــري مــن الرجــال حيــث أىت متوســط األســئلة عنــد اإلنــاث (41 – 50 ســنة) 12 ســؤاالً 

بينــام عنــد الرجــال يف نفــس الفئــة العمريــة، فهــو 8.58 أســئلة. رمبــا العمــر والنضــج الفكــري أو 

حتــى رمبــا القلــق والخــوف، جعــل النســاء يســألن أكــرث مــن الرجــال يف جميــع الفئــات العمريــة. 

وأتــت فروقــات ملتوســطات عــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون (إناثــاً وذكــوراً) خــالل متريــر 

صــور إختبــار تفهــم املوضــوع هــو 3.42 أســئلة مــا بــني الرجــال واإلنــاث وهــذا املعــدل عــاٍل بــني 

الجنســني وأظهــرت بــأّن هنــاك داللــة إحصائيــة بــني الجنســني. 

مــن نتائــج الدراســة، أكــدت بــأّن املفحــوص كلــام شــعر بالقلــق، كلــام ازداد عــدد األســئلة التــي 

طُرحــت خــالل اإلختبــار عنــد الجنســني. 

أما بالنسبة للفرضيات اإلجرائية التالية: 

ــة بــني األشــخاص القلقــني أو غــري القلقــني وعــدد األســئلة  ــة إحصائي توجــد فــروق ذات دالل  -1

ــم املوضــوع. ــار تفه ــر إختب ــي طرحوهــا خــالل متري الت

هنــاك داللــة إحصائيــة مــا بــني األشــخاص القلقــني أو غــري القلقــني وعــدد األســئلة التــي طرحوهــا 

ــل، يطرحــون  ــن القق ــون م ــن يعان ــم املوضــوع. فاألشــخاص الذي ــار تفه ــق إختب خــالل تطبي

أســئلة أكــرث مــن األاشــخاص الذيــن ال يعانــون مــن القلــق. 

ــاث والذكــور (القلقــني أو غــري القلقــني) وعــدد  ــة بــني اإلن ــة إحصائي توجــد فــروق ذات دالل  -2

ــم املوضــوع. ــار تفه ــر إختب ــا خــالل متري ــي طرحوه ــئلة الت األس

نعــم هنــاك بعــض الفــروق بــني الذكــور واإلنــاث الذيــن يعانــون مــن القلــق أو غــري القلقــني وعــدد 

ــن الرجــال. العمــر  ــري م ــرث بكث ــاث يســألّن أســئلة أك ــي طرحوهــا للفاحــص. اإلن األســئلة الت

والنضــج الفكــري أو حتــى القلــق والخــوف، جعــل النســاء يســألن أكــرث مــن الرجــال يف جميــع 

الفئــات العمريــة. 
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ــدد  ــاً لع ــة ، تبع ــات املعياري ــطات واإلنحراف ــني املتوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف توج  -3

األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــون (الذكــور وإنــاث) الذيــن يعانــون مــن قلــق مــريض أو قلــق 

خفيــف أو ال يعانــون البتــة مــن القلــق، خــالل متريــر إختبــار تفهــم املوضــوع.

نــوع القلــق يؤثــر بطريقــة مبــارشة عــىل املفحوصــني كــام هنــاك إختــالف بــني املفحوصــني الذكــور 

واإلنــاث والداللــة اإلحصائيــة أكــدت النتيجــة. فالرتبيــة واألدوار اإلجتامعيــة واملســؤولية واملســتوى 

اإلجتامعــي واملســتوى واملســتوى املعيــيش وغريهــا مــن املتغــريات اإلجتامعيــة والنفســية لهــا دوراً 

يف ظهــور القلــق وعــدد األســئلة التــي طرحهــا املفحوصــني (الذكــور واإلنــاث). 

خامتة البحث. 
يف نهايــة هــذا البحــث، نســتنتج مــن خــالل نتائــج الدراســة، أّن القلــق الذي يشــعر بــه املفحوصون 

لديــه تأثــريه الكبــري عــىل نتيجــة اإلختبــار وعىل األســئلة التــي طرحهــا املفحوصون. 

وبالتــايل ميكــن التأكــد مــن خــالل نتائــج هــذه الدراســة، بــأن عــدد األســئلة التــي ميكــن أن يطرحها 

ــذي  ــأن املفحــوص ال ــار ب ــن اإلعتب ــه النفســية. وميك ــه دالالت ــى، لدي ــراً أو أنث املفحــوص أكان ذك

يطــرح الكثــري مــن األســئلة، هــي طريقــة للتخفيــف عــن القلــق الــذي يشــعر بــه.  

ــة  ــة واضح ــتكون دالل ــوع، س ــم املوض ــار تفه ــر إختب ــالل متري ــرية خ ــئلة الكث ــرح األس ــا ط ورمب

ــرر اإلخصــايئ  ــايل ميكــن أن يق ــه مفحوصــه. وبالت ــذي يشــعر ب ــق ال لألخصــايئ النفــيس عــن القل

ــيس:  النف

عدم تكملة اإلختبار ليك ال تؤثر ”نوعية“ القلق عىل نتائج اإلختبار.  -

أو 

تتضح أمام األخصايئ النفيس عوارض القلق عند املفحوص.   -
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توصيات البحث:

يف ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، ميكن إقرتاح التوصيات التالية :

اختبــار تفهــم املوضــوع، بالرغــم مــن أنــه اختبــار إســقاطي، ميكــن مــن خــالل متريــره معرفــة   -

ــق أو ال. إذا كان املفحــوص يعــاين مــن القل

ــر  ــا النفســية وظه ــا دالالته ــم املوضــوع له ــار تفه ــئلة خــالل اختب ــأن طــرح األس ــد ب التأكي  -

القلــق وبنــوده واضحــة خــالل تحليــل ســلم تقديــر القلــق ”لهاميلتــون“. 

كلــام زادت نســبة القلــق، كلــام ازداد عــدد األســئلة املطروحــة خــالل االختبــار، وهــذا ميكــن   -

أن يعمــم يف حياتنــا اليوميــة، حيــث هنــاك الكثــري مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن القلــق 

ــب،  ــة، زوج / زوجــة، طبي ــم الخارجــي (عائل ــري مــن األســئلة  عــىل محيطه ويطرحــون الكث

ــاء...)   األخصــايئ النفــيس، األصدق
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امللحق رقم 1

Thematic Apperception Test (TAT) رائز تفهم املوضوع

(دراسة حالة)

تاريخ الفحص: الجلسة األوىل للرائز ـــــــــــــــ الجلسة الثانية: ـــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسم الفاحص: 

1 ـ من يصطحب املفحوص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 ـ املفحوص:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلسم: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (             ) تاريخ امليالد (والعمر):  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجنس: 

الوضع اإلجتامعي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

□ إبتدايئ  □ تكمييل  □ ثانوي  □ جامعي  □ مهني ما هو املستوى العلمي؟ 

ما هو نوع عمل املفحوص؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3 ـ عائلة املفحوص: 

الحالة النفسيةنوعية العملاملستوى العلميالعمر

األب
األم

الحالة النفسيةنوعية العملاملستوى العلميالعمر

الزوجة 1

4 ـ املشكلة املطروحة:

نوعية اإلضطراب (أو الصعوبة) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تاريخية الحالة (حسب املفحوص أو األهل)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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امللحق رقم 2

رائز تفهم املوضوع

Thematic Apperception Test (TAT) 

(كتابة القصص)

رقم اللوحة:ــــــــــــــــ زمن الرجع :ـــــــــــــــــ  الزمن اإلجاميل:ـــــــــــــــــــــــــــــ 

تحليل الشكل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم اللوحة:ــــــــــــــــ زمن الرجع :ـــــــــــــــــ  الزمن اإلجاميل:ــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحليل الشكل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصة:
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امللحق 3
 TAT تحليل رائز تفهم املوضوع

 

قصةقصة

املوضوع الرئييس1

2

البطل الرئييس 

(العمر، الجنس، الوظيفة، إهتاممه، سامته، قدراته، صورة الجسمية أو تصوره 

لذاته)

3

الحاجات األساسية للبطل:

- حاجات البطل عىل ما تظهر يف القصة

- حاجات االشخاص الثانويني التي تتضح يف القصة 

- االشخاص واألشياء والظروف التي أغفلها املفحوص

العدوانية 4 العاطفي،  اإلنتامء  الرتابطي،  (األنتامء  به  املحيطة  للبيئة  تصوره 

العاطفية اللفظية، العدوانية املادية والعدوانية األجتامعية، التدمري،... )

5

- الشخصيات الوالدية (ذ / إ) يراها املفحوص ...... موقفه منهم ..... 

- الرفاق (ذ / إ) يراها املفحوص ...... موقفه منهم .....

- آخرون (ذ / إ) يراها املفحوص ...... موقفه منهم .....

عدم 6 من  الجسمي،  العقاب  و/أو  األذى  من  املفحوص:  عند  القلق  طبيعة 

الرضا، من فقد الحنان، من الرتك والهجر، من املرض واإلصابة، من الحرمان، 

من اإللتهام، من الشعور بالعجز واليأس، من أشياء أخرى
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الحيل الدفاعية األساسية ملواجهة أنواع الرصاع واملخاوف : الكبت، التكوين 7

العكيس، التربير، العزل، النكوص، اإلنكار، ...

8

شدة االنا األعىل عىل نحو ما تظهر يف: العقاب عىل الجرمية، بصورة مبارشة، 

بصورة عادلة، بصورة عنيفة، بصورة مرجأة، بصورة غري عادلة، بصورة شديدة 

اللني، أنواع الكف، تأخر األستجابة املبدئية أو التوقف 

عمليات التفكري كام تتكشف يف حبكة القصة: جيدة التكوين، منطية، مناسبة، 9

منطقية، كاملة، مفككة، أصلية، غري مناسبة، غري منطقية، ناقصة. 

الذكاء: ممتاز، فوق املتوسط، متوسط، دون املتوسط، ضعيف العقل. 10

مالحظات:

 ،(M:16 – D: 6-27)   ــب األذى ــرية: تجن ــة كب ــوراي أهمي ــا م ــي أعطاه ــية الت ــات األساس الحاج

 ،(M:8 – D: 0-16)   ــة ــة واالجتامعي ــة (M:14 – D:2-29)، املادي ــة أواللفظي ــداء: العاطفي اإلعت

  (M:17 –الســيطرة . (M:4 – D: 0-15) ــري ــة(M:9 – D: 0-17) ، تدم ــة واملعادية-إجتامعي املادي

   (M:14 – D:اإلســتنجاد والشــفقة ، (M:10 – D: 2-25) ــذات ــة تجــاه ال    (D: 2-36، العدواني

  (M:10حاجــة إىل دعــم ، (M:12 – D: 0-24) أفــكار جنســية ، (M:18 – D: 3-52)34-4، ســلبية) 

ــط   ــة  (M:18 – D: 0-31) ، تثبي ــل عاطفي ــرصاع(M:14 – D: 4-29) ، ردات فع   (D: 2-20 –، ال

 .(M:23 – D: 0-42) 
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قصةقصةقصةقصةقصةقصةقصةقصة

مالحظات عامة:

الحاجــات الثامنيــة الكامنــة حســب مــوراي: الخضــوع املكبــوت (الســلبية واملاسوشــية)، اإلعتــداء 

ــول  ــوت (مي ــة، العــرض املكب ــة، الســيطرة املكبوت ــة املكبوت ــة)، اإلدراك واملعرف ــوت (الكراهي املكب

ــن  ــق م ــوت (القل ــتنجاد املكب ــة، اإلس ــة املكبوت ــية املثلي ــوت، الجنس ــس املكب ــتعراضية)، الجن إس

ــة. ــة واملحب ــأس) والحاجــة إىل األمــن والســند والحامي الي
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قصةقصةقصةقصةقصةقصةقصةقصة

مالحظات عامة:



321

مالحظاتقصة قصة 

مالحظات عامة:
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امللحق رقم 4
رائز تفهم املوضوع

Thematic Apperception Test (TAT) 

(التقرير)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الزمن اإلجاميل للرائز:ــــــــــــــــــــــ تاريخ الفحص: 

إسم املفحوص:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسم الفاحص:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

1 ـ الصعوبات النفسية للمفحوص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ـ تقييم التوظيف النفيس و استخراج نقاط الضعف و القوة (أو التشخيص النفيس).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لقد تم وبحمد الله إصدار الجزء الثالث

 

اختبار تفهم املوضوع 

طريقة تنقيط بيلالك: دراسة وبحث

Thematic Apperception Test T.A.T. (Method Bellak)

وصدر الحقاً األجزاء:

 األول: اختبار تفهم املوضوع لالطفال

والثاين:دراسة نفسية وبحث عن إختبار تفهم املوضوع - الصور االضافية
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